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Abstract 

The difference that exist between developed 
and developing countries, is technology 
particularly advanced technology. One of the 
advanced technologies is biotechnology that 
so interesting in recent years and achieved 
many successes in the domestic and 
international level. Biotechnology is one of 
the newest technologies which increase the 
agricultural productivity, accelerating 
recovery of diseases, eliminate environmental 
pollution and so on, to expand and its 
dissemination need to take measures that 
commercialization of technology is one of the 
most important ones. Today publishing paper 
and access to technical knowledge of new 
compounds in this field not hard, however, 
country has serious weaknesses in market 
entry and commercialization of biotech 
products. Technology pricing is one of the 
main steps in commercialization. 
Accordingly, this research sought to create a 
new framework to facilitate 
commercialization of technologies in the field 
of biotechnology through developing a model 
for the valuation and ranking of patents in this 
field. On this basis by deductive content 
analysis, effective criteria on technology 
pricing were derived from literature of this 
field, then were available to experts for 
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allocating weight to each of criteria, 
weighting to the criteria was conducted by 
Fuzzy Logarithmic Least Squares Method 
(FLLSM), in the next stage by using the 
database at biotech development department 
of Presidential Deputy for Science and 
Technology and other biotech centers in the 
country, were extracted information of 54 
registered patents in the quintuple areas of 
biotechnology (including marine 
biotechnology, ecology, chemistry, medicine, 
agriculture). Finally, patents of this applied 
areas were ranked by using Fuzzy Graph 
Theory and Matrix Approach (FGTMA). The 
results of this research revealed that market 
criteria are the most important effective 
parameters on technology value. Furthermore, 
attractive areas in the biotech sector are as 
follows: environment, agriculture, medicine, 
chemistry and sea. 
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  فناوري بر پایه هاي حوزه زیست گذاري نوآوري ارائه مدلی جهت ارزش
 شده اختراعات ثبتبندي  رتبه

  *2الداغیامیر ، 1حسین صفري

  عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران -1
   دانشجوي دکتري رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران -2

  

  دهیچک
شده و ... زیست و هاي محیطها، رفع آلودگیهایی است که باعث افزایش تولیدات کشاورزي، تسریع در بهبود بیماريفناوري یکی از جدیدترین فناوري زیست
فناوري  امروزه براي پژوهشگران و متخصصان زیست. سازي فناوري است ترین آنها تجاري باشد که یکی از مهمگسترش و اشاعه آن نیاز به اقداماتی می براي

اوري موضوعی فن سازي محصوالت زیست کشور چاپ مقاله و دستیابی به دانش فنی ترکیبات جدید در این حوزه کار سختی نیست اما ورود به بازار و تجاري
این تحقیق به دنبال ایجاد چارچوبی جدید به . گذاري فناوري است سازي، قیمت یکی از مراحل اصلی در تجاري. است که در کشور واجد ضعف جدي است

بر . این حوزه است شدهاختراعات ثبت بندي  گذاري و رتبهفناوري از طریق ارائه مدلی براي ارزش هاي حوزه زیست سازي فناوريمنظور تسهیل در تجاري
ان قرار گرفت تا همین اساس با استفاده از تحلیل محتواي استنباطی، معیارهاي مؤثر بر ارزش فناوري از مقاالت و کتب این حوزه استخراج و در اختیار خبرگ

و در  شدانجام  (FLLSM)ات لگاریتمی فازي ها با استفاده از روش حداقل مربعدهی به شاخصوزن. آنها به هر یک از این معیارها وزنی اختصاص دهند
فناوري در کشور، اطالعات  فناوري معاونت علمی و فناوري و دیگر مراکز متولی زیست مرحله بعد با استفاده از بانک اطالعاتی موجود در ستاد توسعه زیست

استخراج ) زیست، شیمی، پزشکی و کشاورزي فناوري دریایی، محیط شامل زیست(فناوري  گانه زیست هاي پنج شده در کشور در حوزه ثبت اختراع 54مربوط به 
آمده از این پژوهش مؤید آن  دست نتایج به. بندي شدندرتبه FGTMAهاي کاربردي با استفاده از روش  این حوزه اختراعات ثبت شدهدر نهایت هم . گردید
: فناوري نیز به ترتیب عبارتند از هاي جذاب در بخش زیستبه عالوه حوزه. ترین پارامترهاي تأثیرگذار بر ارزش فناوري، معیار بازار است که مهم است
 .زیست، کشاورزي، پزشکی، شیمی و دریا محیط

  FGTMAو  FLLSMبندي، فناوري، رتبه گذاري فناوري، زیستارزشاقتصاد : ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
وکنار جهان یکسان نخواهد  تأثیرات انقالب فناوري در گوشه
ها، گذاريها، میزان سرمایه بود و به آمادگی و پذیرش ملت

شود هاي علمی و همچنین تصمیماتی که اتخاذ میانباشت
هاي نوظهور تأثیرات زیادي  اینکه تمام فناوريبا  .داردبستگی 

ي از سایر رفناو بر زندگی بشر دارند اما تأثیرات زیست
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هاي این حوزه شکنی خط. استتر  دهنده ها تکانفناوري
  .موجب ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش عمر بشر خواهد شد

وجود انباشت علمی زیاد طی سالیان گذشته در کشور در 
هاي زیادي در این حوزه اوري، باعث پیشرفتفن حوزه زیست
طبق آخرین آمار پایگاه استنادي اسکوپوس در . شده است

ایران پس از کشورهاي سوئد، روسیه، تایوان،  2014سال 
را در حوزه تولید مقاالت بخش  21بلژیک و لهستان رتبه 

اما مشکل اساسی عدم ]. 1[فناوري کسب نموده است  زیست
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چندي  تا. سازي دستاوردهاي علمی استيتوانایی در تجار
سازي  پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه، از تجاري

کردند و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید پژوهش امتناع می
دانستند که دانش بدون توجه به کاربرد آن در تولید فناوري می

این وضع به تدریج و درپی فشارها بر دانشگاه به منظور 
گذاري قیمت]. 2[نی در توسعه اقتصادي تغییر کرد آفری نقش

یکی از مراحلی است که در تمام قراردادهاي انتقال و 
برانگیزترین مباحث  سازي فناوري انجام و از چالش تجاري

در  1در تحقیقی که باچه و دوئر. بین خریدار و فروشنده است
کنندگان فناوري  گنندگان و دریافتبر روي تأمین 1975سال 

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که قیمت، اولین منبع 
گذاري با  دو مفهوم ارزیابی و ارزش]. 3[اختالف آنهاست 

ارزیابی فناوري، ابزار یا چارچوبی . یکدیگر متفاوت هستند
گیري درباره آن فکري است که به درك بهتر فناوري و تصمیم

تالش  امروزه ارزیابی فناوري قسمتی از. نمایدکمک می
رفتن در  با پرسش چگونه پیش مندنظامجهانی براي برخورد 

ها براي انجام وظایف  و معموالً دولت] 4[زمینه فناوري است 
رگوالتوري یا حمایتی خود مبادرت به انجام ارزیابی فناوري 

گذاري، یک مفهوم کمی گذاري و قیمت اما ارزش. کنندمی
بیشتري نسبت به هاي است که به همین علت، پیچیدگی

ارزیابی فناوري دارد و معموالً به درخواست بنگاه اقتصادي و 
همین . گیردبا اهداف قانونی یا اقتصادي صورت می

فناوري و دانش فنی، گذاري  ارزشهاي مرتبط با پیچیدگی
گذاري علمی از قیمت هاي اقتصادي را بسیاري از بنگاه

فناوري یکی از  گذاري رو ارزش از این. منصرف ساخته است
هاي پیچیده و حائز اهمیت معامالت انتقال فناوري است جنبه

هر چند . هاي اخیر بسیار مورد توجه بوده است که در سال
میالدي آغاز شده ولی  90پژوهش در این حوزه از اوایل دهه 

که هنوز ند هستو عملی مطرح  نظريمباحث زیادي در ابعاد 
 2003طی یک بررسی در سال ]. 5[اند  مورد توجه قرار نگرفته
گذاري و که دشواري ارزشد شدر ژاپن مشخص 

گذاري فناوري و عدم اطمینان طرفین به قیمت  قیمت
آمیز مذاکرات  ترین مانع در برابر انجام موفقیت شده، مهم تعیین

رسد که چنین به نظر می. امتیاز فناوري بوده است اعطاء حق
  ].6[جود ندارد در بازار فناوري، رقابت کافی و

                                                 
1- Baashe and Duer 

معیارهاي : به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است مقالهاین 
هاي زیستی کدامند و تأثیرگذار بر قیمت یک فناوري در حوزه

هاي اهمیت هر کدام از این معیارها چقدر است؟ و در حوزه
جذابیت بیشتري براي  ،فناوري، کدام حوزه گانه زیست پنج

  ک را دارد؟گذاري در آینده نزدی سرمایه
  
  پژوهش پیشینه -2
  فناوري زیست 2-1

ها اطالق اي از فناوري فناوري به طور کلی به مجموعهزیست
هاي زنده یا بیولوژیکی گیاه، حیوان،  شود که سامانه می

شده از این  میکروارگانیسم یا ترکیبات مخصوص مشتق
کار  ها را به منظور تولید کاالها و خدمات صنعتی به سامانه
فناوري پیشرفت نوظهور و جدیدي  هر چند زیست. گیرد می

ها طی بیش از صد سال،  نیست و مطالعات میکروبیولوژیست
ها ارتباط حیاتی بسیار  نشان داده که بین انسان و میکروب
تواند مفید و مضر باشد  نزدیکی وجود دارد و این ارتباط می

ع غذایی انسان اما استفاده از این علم براي توسعه و بهبود مناب
دستاورد جدیدي است که به تازگی طرح شده و دانشمندان 

  ].7[اند  در رقابت با یکدیگر در این عرصه گام گذاشته
فناوري انجام شده  هاي زیستهاي زیادي از حوزهبنديتقسیم

ها که در این بنديترین این تقسیم که پراستنادترین و جامع
  ):1شکل (حوزه است نیز انتخاب شده شامل پنج  مقاله
ترین موارد ترین و متداول مهم: فناوري قرمززیست •

باشد که در فرآیندهاي پزشکی فناوري می استفاده زیست
  .کاربرد دارد

کار  در زمینه کاشت گیاهان مدرن به: فناوري سبززیست •
تولید گیاهان تراریخته با توان رشد در . شودگرفته می
ها از ان مقابله با آفتهاي با شرایط خاص یا تو محیط

هاي اضافی به ژنوم آنها در این طریق وارد کردن ژن
  .گیردرشته قرار می

فناوري در  به کاربردهاي زیست: فناوري خاکستري زیست •
  .شودزیست مربوط می بهسازي محیط

در صنعت شیمی و به تولید موادي : فناوري سفید زیست •
ها بیوتیک و آنزیم مانند الکل، ویتامین، آمینواسید، آنتی

  .اشاره دارد
براي تشریح کاربردهاي بیوفناوري در : فناوري آبی زیست •
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هاي دریایی و جانوران و گیاهان دریایی به کار زمینه
 .رود می

  
 فناوري گانه زیست هاي پنجحوزه) 1شکل 

در سناریوي : در مورد آینده این حوزه دو سناریو مطرح است
احتمالی و آثار جانبی احتمالی استفاده اول، به دلیل مخاطرات 
رود  فناوري براي جامعه بشري، انتظار می از محصوالت زیست

تحقیقات در این حوزه متوقف شود ولی در سناریوي دوم، 
رود با افزایش کیفیت و کاهش مخاطرات بهداشتی و انتظار می

فناورانه، پذیرش این محصوالت  سالمتی محصوالت زیست
تر است و  بنا به دالیلی، سناریوي دوم محتمل. هم بیشتر شود

  .دو محرك اصلی در آینده این حوزه نقشی اساسی دارند
فناوري تاکنون  هاي رشد بازار زیست ترین محرك یکی از مهم

و در آینده، همگرایی آن با دیگر علوم نوین از جمله نانو، 
اگر این . است... فناوري اطالعات، پزشکی، علوم مهندسی و

فناوري  مگرایی اتفاق نیفتد براي فروش محصوالت زیسته
هاي تبلیغاتی فراوانی است ولی در صورتی که نیاز به کمپین

این همگرایی اتفاق بیفتد در همه ابعاد زندگی انسانی شاهد 
  .فناوري و محصوالت آن خواهیم بود رسوخ زیست

دومین محرك، پذیرش و اعتماد عمومی نسبت به محصوالت 
به طور کلی این موضوع در مورد همه . فناوري است زیست
کند بدین معنی که در ابتدا میزان هاي نوین صدق میفناوري

دو راهکار . ها کم استاعتماد مردم نسبت به این فناوري
اول اینکه دولت با  :اصلی براي این موضوع متصور است

افزایش سطح آگاهی و اطالع مردم، آنها را نسبت به 
راه حل دوم هم این است که . تر نماید وعات آگاهموض
تري در این موارد ها، قوانین و استانداردهاي سختگیرانه دولت

تصویب نمایند تا جامعه بتواند با اطمینان بیشتري محصوالت 

  ].8[فناوري را استفاده نماید  زیست
طور که قبالً نیز اشاره شد در کشور طی سالیان گذشته  همان

فناوري به وجود  می نسبتاً خوبی در حوزه زیستانباشت عل
از طرف دیگر، نهادهاي زیادي در حوزه . آمده است
. گذاري و اجرا در این بخش وجود داردگذاري، قانون سیاست

هاي وابسته به  توان به پژوهشکدهاز جمله این نهادها می
نهادهاي دولتی و دانشگاهی، سازمان گسترش و نوسازي 

غذا و دارو و معاونت تحقیقات و فناوري  صنایع، معاونت
جمهوري،  هاي فناوري ریاست وزارت بهداشت، دفتر همکاري

بنیان فناوري و ستاد توسعه صنایع دانش ستاد توسعه زیست
زیست و ستاد توسعه  سازي انرژي و محیطدریایی، ستاد بهینه

جمهوري،  هاي بنیادي معاونت علمی و فناوري ریاست سلول
پلیمر، پژوهشگاه علوم دریایی، پژوهشکده  پژوهشگاه

از طرف دیگر، ایرانیان از . اشاره کرد... بیوفناوري کشاورزي و
سالیان دور در حوزه پزشکی و درمان خدمات زیادي را به 

اند و دانشمندان زیادي را پرورش جامعه بشري ارائه کرده
لیان فناوري غذایی نیز از سا به عالوه در حوزه زیست. اندداده

دور از انواع مخمرها در تولید خمیر نان، لبنیات، ترشی، 
توان در کل می. اند کردهاستفاده می... سازي وسرکه، مشروب

فناوري  هاي مرتبط با زیست مناسبی در حوزه قابلیتگفت که 
تواند ها می در کشور وجود دارد و این انباشت دانش طی سال

اوري این روزهاي در استمرار حرکت پرشتاب علمی و فن
  .کار آید کشور به

 گذاري فناوريهاي ارزش روش 2- 2

گذاري هاي متنوعی براي ارزش تاکنون رویکردها و روش
ها  بسیاري از این روش. اندکارگرفته شده فناوري معرفی و به

هاي  هاي موجود در روشبه منظور از بین بردن محدودیت
تر تر و سادهعملی حال تر و درعینقبلی و توسعه روشی دقیق
کند دیدي اند که هریک سعی میطراحی و معرفی شده
ها، با این  با وجود تعداد زیاد این روش. متفاوت را ارائه نماید
نشده بسیاري در  ها و مشکالت حلحال هنوز محدودیت

تئوري و عمل وجود دارد که دلیلی بر دشواري و پیچیدگی و 
گذاري فناوري محسوب رزشدر برخی موارد ابهام در انجام ا

در  "بستۀ فناوري"هرچند قیمت نهایی یک  ].9[شود می
هاي  شود و بستگی به مهارت  پشت میز مذاکره تعیین می

دارد اما آشنایی با  زنی بازاریابان فناوري مذاکره و قدرت چانه

اوري  زیست فنّ
)پزشکی( قرمز

اوري  زیست فنّ
)کشاورزي( سبز

اوري خاکستري   زیست فنّ
)محیط زیست(

اوري سفید   زیست فنّ
)صنعت شیمی(

اوري  زیست فنّ
)دریایی(آبی 



  شدهاختراعات ثبتبندي 

رویکرد مبتنی بر هزینه . منافع حاصل از کاربرد فناوري است
کاربردترین رویکرد ارزشیابی یک دارائی ناملموس 
است و معموالً ارزش دارائی را کمتر از حد واقعی آن تخمین 
استفاده از این روش عمومیت زیادي ندارد زیرا 

هاي تحقیق رغم هزینه هاي زیادي وجود دارند که علی
  ].18و17[و توسعه پائین، ارزش باالیی دارند و برعکس

هاي مرتبط  در روش بازارمحور، اطالعات مربوط به تراکنش
قیمت هاي مشابه موجود در بازار، براي تعیین 

ارزش . شود گذاري استفاده میفناوري مورد ارزش
شده از این روش از نگاه خریدار منطقی و قابل قبول 

هاي مشابه موجود ولی اگر اطالعات تراکنش
نقطه ضعف اصلی این  .نباشد استفاده از آن مشکل است

هاي نوظهور روش، نبود اطالعات بازاري در مورد فناوري
اگر در دنیاي واقعی بازاري براي فناوري وجود 

قیمتی . داشته باشد رویکرد بازار براي استفاده، مناسب است
آید از دید دو طرف دست می که با استفاده از این روش به

معامله منصفانه است و موجب افزایش سهم بازار شرکت 
عدم  شود اما تعداد کم معامالت موجود در بازار فناوري و

شفافیت آنها، موجب کاهش کاربرد، اطمینان و دقت این 
هاي  روش مزایده نیز از زیرمجموعه]. 20

گذاري  روش بازارمحور است که استفاده از آن در قیمت
فناوري با کمی اصالح نسبت به روش معمول مزایده استفاده 
براي استفاده از این روش باید حداقل سه 

و قیمت فناوري بدون ] 22[پیشنهاددهنده وجود داشته باشند 
شده در  اي در سطح باالترین پیشنهاد ارائه

در صورتی که پیشنهادات از جانب  ].23[شود 
خریداران مورد قبول فروشنده نباشد ممکن است بر اثر افشاي 

  ].22[ن وارد شود هایی به فروشندگافناوري مورد ارائه آسیب
در روش درآمدمحور، ارزش دانش فنی بر اساس ارزش حال 

کارگیري آن در آینده نصیب شرکت  درآمدهایی که از به
پس از ارزشیابی دانش فنی با در . آید خواهد شد به دست می

نظر گرفتن عواملی از قبیل عمر دانش فنی، سهم دانش فنی در 
قیمت ... مانی پول وگذاري، ریسک توسعه، ارزش ز

استفاده از این روش ]. 19و14[ گردد دانش فنی تعیین می
اندازي کلی از درآمدهاي آتی شرکت موجب ایجاد چشم

آید  دست می شود و قیمت قابل اتکاءتري نیز به

بندي  فناوري بر پایه رتبه هاي حوزه زیست گذاري نوآوري ه مدلی جهت ارزش
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تواند مبنایی  می گذاري ارزشهاي مختلف 
 .ذاکرات فراهم نماید

گذاري فناوري به سه دسته 
رویکردهاي سنتی ریاضی، علمی ریاضی و ساده و سرانگشتی 

، داراي مزایا و ها روشاز این دسته 
کنند ارزش پولی هاي ریاضی تالش می

اهی هم پیچیده به نظر فناوري را با استفاده از محاسباتی که گ
گذاري فناوري هاي کیفی قیمت روش
اي نیستند اما ممکن است در نیز گرچه داراي مبانی پیچیده

عمل نتایج دلخواهی را ارائه داده و به خوبی مورد استفاده 
قرار گیرند که البته این امر بسته به موقعیت خاص فناوري 

و پرکاربردترین  نیتر مهمدر ادامه درباره 
  ).2شکل 

  
 گذاري فناوريهاي ارزش پرکاربردترین روش

گذاري فناوري داراي سه روش 
]. 12و11[محور، درآمدمحور و بازارمحور است 

فناوري بیش از محور ارزش یک 
رویکرد هزینه بر . شده براي توسعه آن نیست

اي قرار دارد که نه خریدار و نه 
فروشنده براي یک دارایی حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر از 

از مزایاي این ]. 14و13[آن نیستند 
البته این ]. 15[آن در اجراست روش، سادگی و راحتی کاربرد 

رویکرد داراي یک محدودیت است و آن عدم توانایی محاسبه 

                                        
1- Cost of creating or replacing 

منافع حاصل از کاربرد فناوري است
کاربردترین رویکرد ارزشیابی یک دارائی ناملموس  عموماً کم

است و معموالً ارزش دارائی را کمتر از حد واقعی آن تخمین 
استفاده از این روش عمومیت زیادي ندارد زیرا ]. 16[زند   می

هاي زیادي وجود دارند که علیفناوري
و توسعه پائین، ارزش باالیی دارند و برعکس

در روش بازارمحور، اطالعات مربوط به تراکنش
هاي مشابه موجود در بازار، براي تعیین مانند دارائی

فناوري مورد ارزش
شده از این روش از نگاه خریدار منطقی و قابل قبول  استخراج

ولی اگر اطالعات تراکنش] 15[است 
نباشد استفاده از آن مشکل است

روش، نبود اطالعات بازاري در مورد فناوري
اگر در دنیاي واقعی بازاري براي فناوري وجود ]. 19[است 

داشته باشد رویکرد بازار براي استفاده، مناسب است
که با استفاده از این روش به

معامله منصفانه است و موجب افزایش سهم بازار شرکت 
شود اما تعداد کم معامالت موجود در بازار فناوري و می

شفافیت آنها، موجب کاهش کاربرد، اطمینان و دقت این 
20[شود روش می

روش بازارمحور است که استفاده از آن در قیمت
فناوري با کمی اصالح نسبت به روش معمول مزایده استفاده 

براي استفاده از این روش باید حداقل سه ]. 21[شود می
پیشنهاددهنده وجود داشته باشند 

اي در سطح باالترین پیشنهاد ارائههیچگونه محاسبه
شود نظر گرفته می

خریداران مورد قبول فروشنده نباشد ممکن است بر اثر افشاي 
فناوري مورد ارائه آسیب

در روش درآمدمحور، ارزش دانش فنی بر اساس ارزش حال 
درآمدهایی که از به

خواهد شد به دست می
نظر گرفتن عواملی از قبیل عمر دانش فنی، سهم دانش فنی در 

گذاري، ریسک توسعه، ارزش ز سرمایه
دانش فنی تعیین می
موجب ایجاد چشم

شود و قیمت قابل اتکاءتري نیز به می

روش هاي قیمت گذاري  
فناوري

مزایده

درآمدمحور

گزینه واقعی و  
روش هاي 
ترکیبی

قواعد  
سرانگشتی

ه مدلی جهت ارزشارائ

هاي مختلف  رویکردها و روش
ذاکرات فراهم نمایدرا براي شروع و هدایت م

گذاري فناوري به سه دسته  هاي عمده ارزش روش
رویکردهاي سنتی ریاضی، علمی ریاضی و ساده و سرانگشتی 

از این دسته  کی هر. شوند تقسیم می
هاي ریاضی تالش می روش. معایبی هستند

فناوري را با استفاده از محاسباتی که گ
روش. دست آورند رسند بهمی

نیز گرچه داراي مبانی پیچیده
عمل نتایج دلخواهی را ارائه داده و به خوبی مورد استفاده 
قرار گیرند که البته این امر بسته به موقعیت خاص فناوري 

در ادامه درباره  ].10[مورد نظر دارد 
شکل (شود ها بحث می این روش

پرکاربردترین روش )2شکل 

گذاري فناوري داراي سه روش رویکرد سنتی ریاضی ارزش
محور، درآمدمحور و بازارمحور است  عمده هزینه

محور ارزش یک  بر طبق منطق روش هزینه
شده براي توسعه آن نیست مخارج صرف

اي قرار دارد که نه خریدار و نه  پایه این فرض اقتصادي پایه
فروشنده براي یک دارایی حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر از 

آن نیستند  1یا جایگزینی هزینه خلق
روش، سادگی و راحتی کاربرد 

رویکرد داراي یک محدودیت است و آن عدم توانایی محاسبه 

                                                 

روش هاي قیمت گذاري  
فناوري

مزایده

رتبه بندي و  
امتیازدهی

هزینه محور

بازارمحور
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هاي  اعتقاد بر این است که در صورت وجود داده]. 24و18و5[
معتبرتر از سایر  تر و هاي مبتنی بر درآمد، دقیق کافی، روش

البته ممکن ]. 25و24[گذاري هستند  هاي قیمت روش
هاي ذهنی براي این روش به کارگیري داده مشکالتی در به

گرفته، استفاده از  طبق مطالعات میدانی انجام]. 5[وجود آید 
سازي و انتقال فناوري در  این روش در قراردادهاي تجاري

  .باشدایران بسیار مرسوم می
مبنا، بازارمبنا و در آمدمبنا همگی داراي یک  هاي هزینه روش

محدودیت خاص بوده زیرا آنها فرصت و همچنین 
دسته دیگري از ]. 9[گیرند  خطرپذیري را در نظر نمی

اي داشته که به رویکرد علمی ها، محاسبات پیچیده روش
هاي این رویکرد،  ترین روش یکی از مهم. ریاضی مشهورند
در مورد خصوص هنگامی ه این روش ب. گزینه واقعی است

ناقص یا  مرتبط با آنها اطالعاتهاي نو یا رادیکال که فناوري
سازي ریسک و  ناشناخته باشد به منظور شفاف شان رایطش

در این روش، به . گیرد یعدم اطمینان مورد استفاده قرار م
شود که مدیران توسعه فناوري به عنوان یک فرآیند نگاه می

توانند به صورت پیوسته و با توجه به تغییرات محیط، می
رویکرد این رویکرد در مقابل . اصالحاتی در آن انجام دهند

سنتی که مسیر توسعه فناوري را در طول دوره عمر آن بدون 
هاي مختلفی از  روش]. 19[گیرد قرار دارد تغییر در نظر می

سازي شبیه اي،جمله اي و سهجمله درخت دوجمله
در  2تصادفی دیفرانسیل و معادله 1، بلک و شولزکارلو نتمو

ققان بر اخیراً مح]. 27و26و19[گیرند این دسته جاي می
هاي دیگر  استفاده از روش گزینه واقعی با ترکیبی از روش

اي از مزایا، معایب و حوزه کاربرد هر  خالصه. تأکید دارند
آمده  1گذاري فناوري در جدول  هاي قیمت یک از روش

  .است
هاي زیادي است و  رویکرد ساده و سرانگشتی نیز داراي روش
از قوانین ساده و  به کمک آن در زمان اندك و با استفاده

چندان دقیق، مبادرت به  محاسبات سرانگشتی و نه
ها به  استفاده از این روش. نمایند گذاري فناوري می قیمت

گذاري بسیار مهم ندرت و تنها زمانی که سرعت در قیمت
  ].21[افتد باشد اتفاق می
گذاري فناوري که در باال به  هاي قیمت ها و مدل تمام روش
شد تنها بر بخشی از عوامل تأثیرگذار بر ارزش یک آنها اشاره 

اند و از بقیه عوامل که بعضاً مهم هم  فناوري متمرکز شده
مثالً برخی تنها به منافعی که خریدار از . کنندهستند غفلت می

دهند و برخی فقط کند اهمیت میتحصیل فناوري کسب می
اند تمرکز هاي مشابه که در بازار مبادله شدهبر قیمت فناوري

و  مندنظامکند با یک دید بندي اما سعی می روش رتبه. دارند
استفاده از پنل خبرگان به مطالعه تمام عوامل مؤثر بر ارزش 

                                                 
1- Black and Scholes 
2- Stochastic differential equation 

 ]30- 28و17[گذاري فناوري  هاي قیمت مزایا، معایب و حوزه کاربرد هر یک از روش) 1جدول 

 حوزه کاربرد معایب مزایا تعریف روش

 محور هزینه
گذاري بر مبناي قیمت
هاي تولید مجدد هزینه

 و جایگزینی

عدم نیاز (سادگی، سرعت باال، کاربرد آسان 
نظر هزینه و عادالنه از  ، کم)به نیروي متبحر

 خریدار

عدم توجه به درآمدهاي فناوري، نادرستی 
هاي فناوري به شیوه استخراج هزینه

 حسابداري

مراحل اولیه 
 توسعه فناوري

 بازارمحور
گذاري بر مبناي قیمت
مقایسه  هاي قابلفناوري

 در بازار

باال در صورت وجود  سرعت نسبتاً
اطالعات، عدم نیاز به محاسبه چندباره قیمت 

، ساده و ط فروش غیرانحصاريدر شرای
 برپایه اطالعات واقعی

کمبود یا عدم دسترسی به اطالعات بازار، 
فرد  هاي منحصربهعدم کاربرد براي فناوري

و یگانگی عموم قراردادهاي انحصاري 
 هافناوري

هاي  دارایی
مشهود مانند خانه 

 و ماشین

 درآمدمحور
گذاري بر مبناي قیمت

 ارزش حال منافع آینده

گذاري بر مبناي سودهاي مترتب از قیمت
 فناوري

ها حاصل ها و فرصتعدم توجه به ریسک
 بینی آینده بودن آناز فناوري و بر پایه پیش

پرکاربردترین 
روش در 

گذاري  قیمت
 فناوري

 واقعی گزینه
گذاري با در نظر قیمت

گرفتن ریسک و عدم 
 اطمینان

مناسب (ها ها و فرصتمحاسبه علمی ریسک
، دقت باال )هاي با ریسک باالبراي فناوري

 در تخمین و افزایش هوشمندي سیستم

نیاز به نیروي انسانی متبحر، محاسبات 
 بر بودنپیچیده و زمان

گرفتن تصمیمات 
 استراتژیک
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این روش را، البته به . هاي مختلف آن بپردازدفناوري در جنبه
ترین و شرط حضور چند شرط اساسی، شاید بتوان جامع

گذاري فناوري که براي  ارزش تنها براي ترین روش، نهمنطقی
هاي دیگر نیز دانست چرا که روش مذکور  بسیاري از دارایی

هاي  هاي گوناگون بسیاري از روش با درنظر گرفتن جنبه
ها را به عاریه گرفته و از معایب آنها  دیگر، مزایاي این روش

تواند همچنین استفاده از این روش می. پرهیز نموده است
ات انتقال فناوري، آمادگی الزم را به وجود براي انجام مذاکر

تراز با  این روش در زمانی که قیمت مبادله فناوري هم. بیاورد
تواند چیزي که قصد خریدش وجود دارد در دسترس باشد می

تراز و هاي همکه نبود فناوريبسیار مفید باشد درحالی
  ].22[هاي این روش است  مقایسه از محدودیت قابل

 در حوزه عوامل مؤثر بر قیمت فناوري پژوهش 3- 2

تحقیقات متعددي براي شناسایی معیارهاي مؤثر بر ارزش 
را در تعیین ارزش  عامل 100 1آرنولد. اندفناوري انجام گرفته

دسته تقسیم نموده  8یک فناوري شناسایی کرده و آنها به 
ذات فناوري، عوامل هزینه، : این هشت گروه عبارتند از. است

بازار محصول، عوامل رقابتی، محافظت از حقوق عوامل 
کننده لیسانس، قوانین و مالکیت فکري، منابع دریافت

از  2بیدآلت]. 31[موضوعات سیاسی و نهایتاً عوامل قراردادي 
 4گذاري فناوري،  ترین محققین حوزه ارزشجمله برجسته

هاي تحقیق و توسعه، عامل قابلیت سوددهی فناوري، هزینه
گذاري یک اي انتقال و سایر عوامل را براي قیمته هزینه

فناوري ارائه کرده که هر یک از آنها نیز داراي زیرعواملی 
 3توسط پارك 2004در پژوهشی دیگر که در سال . هستند

دسته کلی  2انجام گردید عوامل مؤثر بر قیمت فناوري به 
عوامل مربوط به ذات فناوري و عوامل مرتبط با بازار تقسیم 

دند که هر دو نیز داراي زیرعامل و چندین شاخص دیگر ش
ها، صرفاً عوامل مؤثر بر قیمت در این پژوهش]. 29[بودند 

هاي اخیر برخی  طی سال. فناوري شناسایی شده است
هاي مؤثر بر قیمت اند که شاخص ها انجام شده پژوهش

از جمله . اند حال امتیازدهی کرده فناوري را شناسایی و درعین
معیار مؤثر بر قیمت فناوري را شناسایی و  13که  4زگیتسرا

                                                 
1- Arnold 
2- Bidault 
3- Yongtae Park 
4- Razgits 

ارجاعات "ها، بیان داشته که پس از امتیازدهی به این شاخص
عواملی هستند که  "مالکیت"و  "اندازه بازار"، "بعدي

هریک از این ]. 26[بیشترین اعتبار تئوري و عملی را دارند 
مل مطرح تحقیقات بسته به شرایط فناوري مورد بررسی و عوا

اند و براي بقیه ها پرداختهدر نمونه خود، به برخی از شاخص
در حوزه . اندها، اهمیت زیادي قائل نشده شاخص
 5کلور مک. فناوري تحقیقات اندکی انجام شده است زیست

عوامل مؤثر بر قیمت فناوري را در این حوزه را بررسی کرده 
زیرشاخه  22شاخه و  5این عوامل را در  6و واندربال] 33[

  ].34[بندي نموده است  دسته
  بندي تحقیقات گذشته جمع 4- 2

گذاري فناوري داراي نقاط هاي قیمت هریک از این روش
ها تنها بر بخشی از  تمام این روش. ضعف خاصی بودند

عوامل تأثیرگذار بر ارزش یک فناوري تمرکز دارند و از بقیه 
روش . اندعوامل که بعضاً مهم هم هستند غفلت کرده

مند از کند با ترکیبی نظامگیري چندمعیاره تالش می تصمیم
ها و استفاده از پنل خبرگان، تا حد امکان نقاط  این روش

این روش را البته به شرط . ضعف آنها را برطرف نماید
ترین و حضور چند شرط اساسی، شاید بتوان جامع

که براي گذاري فناوري تنها براي ارزش ترین روش، نه منطقی
این روش در زمانی . هاي دیگر نیز دانستبسیاري از دارایی

تراز با چیزي که قصد خریدش را  که قیمت مبادله فناوري هم
که تواند بسیار مفید باشد درحالیداشته در دسترس باشد می

تراز و قابل مقایسه از محدودیت این هاي همنبود فناوري
  ].22و18[روش است 

  
  می و روش انجام تحقیقچارچوب مفهو -3
 ها و میزان اهمیت آنهاتعیین شاخص 1- 3

در این تحقیق به منظور تعیین عوامل مؤثر بر ارزش فناوري از 
دو روش تحلیل محتوا و نظرسنجی از خبرگان استفاده شد که 

  .شود دیده می 3فرآیند آن در شکل 

مقاله از مجالت علمی معتبر حوزه فناوري مطالعه که پس  60
گذاري فناوري، بررسی این تعداد مقاله مرتبط با قیمت از

  .محققین به اشباع نظري رسیدند

                                                 
5- Ben McClure 
6- Vanderbyl 
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پتنت حوزه زیست فناوري و طبقه بندي آنها در پنج حوزه و  54بررسی 
 FGTMAنهایتاً رتبه بندي آنها بر اساس روش

 FLLSMوزن دهی به شاخص هاي مدل تحقیق با استفاده از روش

ایجاد مدل سلسله مراتبی قیمت گذاري زیست فناوري

نظرسنجی از خبرگان حوزه زیست فناوري به منظور تأیید مدل

انتخاب شاخص هاي پرتکرار براي طرح ریزي مدل اولیه تحقیق

زمینه قیمت گذاري فناوري درتحلیل محتواي سیزده مقاله و کتاب 

 فرآیند اجرایی تحقیق) 3شکل 

مقاله بیشترین قرابت را با موضوع  13در این بین، 
گذاري فناوري داشتند که از آنها براي  هاي قیمت شاخص

محتواي از طریق تحلیل . استخراج و تدوین مدل استفاده شد
شاخص شناسایی گردید  34استنباطی و بررسی این مقاالت، 

هاي مطرح در اي از ابعاد و شاخصخالصه 2که در جدول 
ها این شاخص. گذاري فناوري درج شده استزمینه قیمت

مبناي طراحی مدل مفهومی تحقیق بوده و هدف از تشکیل 
ها  این جدول تعیین فراوانی و اهمیت هر یک از  این شاخص

گذاري فناوري نظران قبلی حوزه قیمت بنا به دیدگاه صاحب
آمده از تحلیل محتوا، در پنل  دست شاخص به 34تمام . است

مطرح و خبرگان، ) خبره حوزه مربوطه 8شامل (خبرگی 
ها موافقت یا عدم موافقت خود را با  استفاده از این شاخص

هر شاخص  تعداد خبرگانی که با. در مدل نهایی اعالم کردند
عد موافق بودند در ستون ماقبل آخر جدول آمده است در . و ب

ادامه به منظور سادگی مدل و براساس نظرات خبرگان، 
اند به عنوان هایی که بیش از پنج مرتبه تکرار شدهشاخص
بدین . 1کار گرفته شدند هاي مهم، در مدل تحقیق بهشاخص

                                                 
هاي حداقل مربعات لگاریتمی و نظریه گراف فازي،  به منظور استفاده از روش -1

تعداد مقایسات زوجی و بالتبع هاي مدل زیاد باشد زیرا نباید تعداد شاخص

عد طبیعت ترتیب مدل اصلی تحقیق از جنبه ابعاد، دار اي سه ب
و از جنبه ) بازار(فناوري، عوامل سطح بنگاه و عوامل بیرونی 

مدل ( 4ها شامل هشت شاخص مندرج در شکل  شاخص
در مرحله بعد، از طریق پرسشنامه از . 2گردید) مفهومی تحقیق

ها و ابعاد مدل خبرگان خواسته شد تا میزان اهمیت شاخص
. اوري تعیین نمایندفنرا بر قیمت فناوري در بخش زیست

تحلیل و  FLLSMها با استفاده از روش نتایج این پرسشنامه
در ادامه . دست آمد به) وزن آنها(ها اهمیت هر یک از شاخص

فناوري  شده در حوزه زیست پتنت ثبت 54نیز وضعیت همه 
شده و از طریق بررسی  در کشور بر اساس مدل طراحی

صاحبان طرح ارزیابی مستندات و مصاحبه ساختاریافته با 
فناوري  گانه کاربرد زیست هاي پنج حوزه در نهایت نیز. گردید

  .بندي شدندرتبه  FGTMAبا استفاده از روش
 مدل پژوهش ها و ابعادشاخص 2- 3

ها از طریق پس از تعیین عناوین و میزان اهمیت شاخص
نهایی  4برگزاري پنل خبرگان، مدل تحقیق به صورت شکل 

هاي این مدل ادامه، هر یک از ابعاد و شاخصدر . گردید
  .اندتشریح شده

عد داراي سه شاخص : فناوري) طبیعت(ذات ) الف این ب
سطح . سطح آمادگی فناوري، دامنه کاربرد و چرخه عمر است

در ارتباط با بلوغ فناوري از منظر  (TRL) 3آمادگی فناوري
  .شود  تعریف می) مواد، اجزاء، ابزار و دانش فنی(

                                                                            
نظران  به عالوه صاحب. محاسبات زیاد شده و ممکن است باعث بروز خطا شود

دانند از جمله وانگ شاخص را در استفاده از این روش بهینه می 10تعداد 
(Wang)  و رائو(Rao) .حل وجود دارد ها دو راهبراي کاهش تعداد شاخص :

این نکته که محققین قبلی چه تعداد شاخص را  رجوع به پیشینه موضوع و بررسی
پس از بررسی . اند و یا رجوع به نظر خبرگانبه عنوان تعداد بهینه انتخاب کرده

پیشینه نظري موضوع مشخص شد که هیچ عددي به عنوان تعداد بهینه 
تا  5هاي مؤثر بر قیمت فناوري یا پتنت لحاظ نشده ولی محققین قبلی بین  شاخص

هاي مؤثر بر قیمت فناوري ا در تحقیقات خود به عنوان شاخصشاخص ر 12
همین مسئله با خبرگان مطرح و آنها عنوان داشتند که بنا به . عنوان کرده بودند

مراجع و مقاالت قبلی براي حصول مدلی جامع، هشت شاخص در مطالعه مدنظر 
  .قرار گیرد

ش خالص فعلی درآمدها دست آوردن اطالعات مربوط به ارز به این علت که به -2
به . اي را نیاز داشت این شاخص در مدل نهایی حذف گردید محاسبات پیچیده

گیرد ریسک  عالوه یکی از مواردي که در چرخه عمر فناوري مورد توجه قرار می
رود توسعه فناوري است و هرچه فناوري در طول چرخه عمر خود جلوتر می

یابد و بنابراین شاخص مذکور میریسک درآمدها و ریسک توسعه فنی کاهش 
 .شودحذف می

3- Technology Readiness Level 
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 گذاري فناوري هاي تأثیرگذار بر ارزش فناوري در مراجع حوزه قیمتشاخص) 2جدول   

 جمع
 پنل

 خبرگان
]31[ ]13[ ]17[ ]32[ ]37[ ]16[ ]21[ ]14[ ]36[ ]26[ ]28[ ]35[ ]29[  

  مؤثري ها شاخص
 بر ارزش فناوري

6 3  P          P P پیچیدگی یا سطح نوآوري 

9 5       P P    P P دامنه کاربرد 

6 3        P    P P 
ها  همخوانی با دیگر فناوري

 )سازگاري(

14 6  P   P   P P P P P P  مرحله توسعه(چرخه عمر( 

3 2     P         
 زمان تحقیق و توسعه

7 4     P  P     P  
 تعداد فروشنده

7 4     P  P     P  
 تعداد خریدار

6 2     P  P P    P  
 سطح تجاري

10 5    P P  P P    P  
 رشد بازار

5 2    P   P     P  
 استانداردهاي صنعت

3 2  P            
 دهی سازمان استراتژي پتنت

4 1      P     P  P ها کمیت و کیفیت داده 

8 4  P      P   P  P اندازه سازمان 

4 2      P     P   
 گذاري متخصصان قیمت

6 4         P P    
نوع قرارداد (انحصار انتقال 
 )فروش

4 3        P      
 بازار نظامی

5 3  P        P    
 مدت زمان مجوز

5 4  P            
 نوع قرارداد انتقال فناوري

8 6  P       P     مستندات دانش فنی 

3 2       P       
کننده  ارتباط تجاري بین اعطاء

 و گیرنده

2 1       P       
 دامنه استفاده از نظر جغرافیایی

4 1     P  P   P    
 حقوق مالکیت فکري

6 2    P   P  P   P  
 هزینه تحقیق و توسعه

3 1    P        P  
 هزینه انتقال

9 4    P P      P P P 
ارزش خالص فعلی 

 )سودآوري(

6 4        P     P مدت زمان در آمد 

7 2  P   P  P  P    P ریسک درآمد 

7 5  P          P  سطح آمادگی فناوري 

18 7 P P P P P P P P P   P P ذات فناوري 

9 5  P   P      P P  سازمانی عوامل درون 

14 5 P  P P   P P  P P P P بازار(سازمانی  برون( 

5 1 P      P  P P    موارد قانونی 

7 2 P    P  P     P P هزینه 

5 3 P      P       عناصر موجود در قرارداد 
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ی از یک سیستم در کنار سایر ئدر واقع اگر یک فناوري را جز
هاي فرعی  امانهاصلی و س سامانهها فرض کنیم فناوري

شاخص دامنه  .فناوري مورد تحلیل قرار خواهند گرفت
کاربرد، به کاربردهاي متنوع فناوري در صنایع دیگر 

کاربردهاي داشتن . اشاره دارد) الخصوص صنایع نظامی علی(
متنوع براي یک فناوري باعث کاهش ریسک توسعه و فروش 

  .شودو همچنین افزایش تعداد خریداران آن می
عد داراي دو شاخص اندازه و : عوامل سطح بنگاه) ب این ب

) قرارداد(برند سازمان و وجود مستندات کافی درباره فناوري 
االتري زنی بتر قدرت چانه هاي بزرگ طبیعتاً سازمان. است

دارند به عالوه اینکه خریدار، اطمینان بیشتري به سازمان 
هرچه . هاي باالتري را هم دارد داشته و آمادگی انجام پرداخت

یابد که تر باشد خریدار اطمینان می مستندات دانش فنی کامل
را  سامانهتواند به تنهایی در صورت خرید فناوري، می

تعمیرات و نگهداري  اندازي نماید و در صورت لزوم، راه
مستندات دانش فنی باید در دو . را نیز خود انجام دهد سامانه

  .حوزه بازار و فنی از یکدیگر تفکیک شوند
عد داراي سه شاخص ): بیرونی(عوامل سطح بازار ) ج این ب

  .تعداد خریدار، تعداد فروشنده و رشد بازار است
 حل مدل 3- 3

در  FGTMAو  FLLSMبه منظور حل مدل از دو روش 
 FLLSMاز طریق روش . مراحل مختلف استفاده شده است

 ها و ابعاد، محاسبه شدهو نظرسنجی از خبرگان، وزن شاخص
 ها پتنت FGTMAو در مرحله بعد با استفاده از روش 

در ادامه، فرآیند حل مدل به صورت . بندي شدند رتبه
  .گام تشریح شده است به گام

  تصمیممراتبی  تشکیل درخت سلسله 3-1- 3
 )4شکل (

نظرسنجی از خبرگان که به منظور تعیین اهمیت هر  3-2- 3
  هایک از ابعاد و شاخص

خبره این حوزه از طریق پرسشنامه  8هاي  نظرات و دیدگاه
 .آوري شد جمع

  تشکیل ماتریس مقایسه زوجی 3-3- 3
   FLLSM روش حداقل مربعات لگاریتمی فازي

زي، دو نوع روش براي استخراج وزن از مقایسات زوجی فا
هاي  هایی هستند که وزن نوع اول، روش: وجود دارد

مانند . آمده در آنها به صورت اعداد حقیقی هستند دست به
؛ نوع دوم، ]39[ LFPPو روش ] FPP ]38روش 
ها به صورت اعداد فازي  هایی هستند که در آنها وزن روش

و روش حداقل ] 40[روش آرمانی خطی . شونداستخراج می
  .ها هستند از این نوع روش] 41[بعات لگاریتمی فازي مر

مراحل حل مسئله با استفاده از این روش، شباهت زیادي به 
مراتبی دارد که از طریق ماتریس مقایسات  روش تحلیل سلسله
کند با این تفاوت که ها را استخراج میزوجی گروهی، وزن

 اي گونه مطابق منطق این روش، وزن عناصر ماتریس به
. شود که درجه ناسازگاري را به حداقل برساندمحاسبه می

هاي  کننده گیرنده یا تکمیل منظور از ناسازگاري خطاي تصمیم
ها در این روش به  هاي مقایسات زوجی است و داده ماتریس

  ارزش
 فناوري

 بازار طبیعت فناوري بنگاهعوامل سطح 

  اندازه
 سازمان

  دامنه
 کاربرد

  سطح
  آمادگی
 فناوري

  چرخه
 عمر

  تعداد
 خریداران

  تعداد
 فروشندگان

  رشد
 بازار

  نوع
 قرارداد

مدل مفهومی تحقیق) 4شکل   
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  ).3جدول (شود صورت اعداد مثلثی فازي وارد مسئله می

 بازارماتریس مقایسه زوجی مربوط به معیار ) 3جدول 

  معیار
 بازار

 رشد بازار تعداد فروشنده تعداد خریدار

  تعداد
 خریدار

0/1 0/1 0/1 0/3 0/4 0/5 2/0 25/0 33/0 

  تعداد
 فروشنده

2/0 3/0 3/0 0/1 0/1 0/1 125/0 142/0 165/0 

  رشد
 بازار

0/3 0/4 0/5 1/6 0/7 0/8 1 1 1 

  
  هامحاسبه اوزان شاخص 3-4- 3

از طریـق فرمـول زیـر محاســبه     هــاهـاي فـازي شـاخص    وزن
  ):4جدول (گردد  می

.][ 1

1 11

−

= ==
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j
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 FLLSMوزن فازي معیارهاي مدل بر اساس روش ) 4جدول 

 رتبه وزن معیارهاي اصلی مدل

 1 05/1 61/0 36/0 بازار

  ذات
 فناوري) طبیعت(

14/0 27/0 45/0 2 

عوامل سطح بنگاه 
 )سازمانی سیاست درون(

08/0 12/0 20/0 3 

  
، باید FGTMAاز روش  شدهاختراعات ثبتبندي براي رتبه

تشکیل ماتریس مقایسه ) الف: مراحل زیر را پیگیري نمود
  .هامحاسبه اوزان شاخص) زوجی و ب

  حداقل نمودن میزان درجه ناسازگاري 3-5- 3
روش حداقل مربعات لگاریتمی با استفاده از حل مدل 

حداقل نمودن میزان خطاي ریزي خطی زیر سعی در  برنامه
ریزي خطی  هاي مدل برنامهمحدودیت. نمایدگیري میتصمیم

  .هاي فازي خروجی مدل استسازي وزننیز در راستاي نرمال
محاسبه  7817/0در این تحقیق، مقدار خطاي تصمیم برابر 

  .باشد  شده که مورد تأیید می
  سازي آنتشکیل ماتریس تصمیم و نرمال 3-6- 3

هاي مختلف، این آوري اطالعات در مورد گزینهجمعپس از 
به منظور . کنیمهاي زبانی را به متغیرهاي کمی تبدیل میداده

هاي مثبت، تمام سازي ماتریس تصمیم، براي شاخص نرمال
عناصر هر ستون را را بر بیشترین مقدار آن ستون و براي 

ن هاي منفی، کوچکترین عدد هر ستون را بر عناصر آشاخص
  ).5جدول (کنیم تقسیم می

  تشکیل ماتریس مجاورت فازي 3-7- 3
شده  هاي فازي محاسبهبراي تشکیل ماتریس مجاورت از وزن

  ).6جدول (شود قبلی، استفاده می
  1تشکیل ماتریس ترجیحات 3-8- 3

براي تشکیل ماتریس ترجیحات هر گزینه، ابتدا ماتریس 
مرحله  کمترین ارزش، سپس ماتریس ارزش متوسط و در

در . شودها محاسبه میآخر، ماتریس بیشترین ارزش گزینه
زیست به صورت  ماتریس ترجیحات حوزه محیط 7جدول 

  .نمونه آورده شده است
   2دائمی محاسبه ماتریس ارزش 3-9- 3

ماتریس ارزش دائمی کمترین مقدار، مقدار  8در جدول 
-42[متوسط و بیشترین مقدار هر گزینه محاسبه شده است 

45 .[  
بندي  غیر فازي کردن امتیازات هر گزینه و رتبه 3-10- 3

  آنها
ها در این پژوهش براي غیرفازي نمودن امتیازات گزینه

ابداع شده استفاده گردید  3از روشی که توسط چن) 9جدول (
]46.[ 

هاي نیز قابل مشاهده است حوزه 9طور که در جدول  همان
: عبارتند ازفناوري به ترتیب  جذاب در بخش زیست

  .زیست، کشاورزي، پزشکی، دریایی و شیمی محیط
  
 هاي تحقیق یافته -4

هاي تحت مطالعه در مورد  یکی از معیارهایی که بیشتر شرکت
آن مشکل اساسی داشتند نحوه مستندسازي دانش فنی و به 

بود به  4طور خاص مستندسازي اطالعات بازار محصول
شده  وارد بررسیطوري که در مورد این شاخص، اکثر م

در بحث . اندتر از حد متوسط را کسب کردهامتیازي پایین

                                                 
1- Utility Matrix 
2- Permanent of utility matrixes 
3- Chang 

در این تحقیق، مستندسازي دانش فنی به دو بخش مستندات فنی و بازار  -4
  .بندي شده استتقسیم
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به عالوه . مستندسازي فنی نیز تا حدودي مشکل وجود داشت
هاي ایرانی عمدتاً در حوزه خدمات پس از فروش  شرکت

هاي مورد بررسی مشکل جدي دارند و تقریباً نیمی از دستگاه
  .مشتري بودند در این پژوهش، فاقد دفترچه راهنماي

شده در این پژوهش تنها پنج  مورد پتنت بررسی 54در میان 
مورد از دارندگان حق اختراع نسبت به اعطاء حق لیسانس 

با  رسدفناوري تمایل داشتند که در این موارد هم به نظر می
هاي کوچک با قواعد بازار آشنایی  توجه به اینکه اکثر شرکت

دهند با فروش حق لیسانس، تالش خود را  ندارند ترجیح می
هاي جدید نمایند  و کمتر درگیر معطوف به توسعه فناوري

سازي فرهنگ. تولید و فروش محصول نهایی در بازار شوند
مسئوالن وزارت  گذاران و در این زمینه، توجه ویژه سیاست

علوم، تحقیقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري 
طلبد تا با اتخاذ راهکارهاي اجرایی جمهوري را می ریاست

وکارها را در  هاي الزم، این نوع کسب مناسب و اعطاء مشوق
مخترعان ایرانی تنها به . بنیان تقویت نمایند هاي دانش شرکت

نی هستند و به دیگر دنبال فروش محصول حاصل از دانش ف

وکار توجهی ندارند در حالی که  هاي متنوع کسب انواع مدل
هاي  شده، امکان استفاده از مدل تقریباً در همه موارد بررسی

ها حتی با  اکثر این شرکت(وکار وجود داشت  متفاوت کسب
توانند متولیان امر می). وکار هم آشنا نبودند مفهوم مدل کسب
ها را با این مفاهیم  هاي آموزشی، شرکتبا برگزاري کارگاه

هاي مالی همچون آشنا ساخته و در کنار ان با اعطاء مشوق
هاي بزرگ را تشویق نمایند  هاي با کارمزد پایین، شرکتوام

بنیان کوچک هاي دانش تا نیازهاي فناورانه خود را از شرکت
  .تأمین نمایند

داراي دامنه شده صرفاً هفت مورد  بررسی اختراعاتدر بین 
هاي با یکی از مزایاي فناوري. کاربرد چندگانه بودند

کاربردهاي چندگانه این است که در صورت شکست در یکی 
با توجه اینکه . توان وارد بازارهاي دیگر شداز بازارها می

وکار را  هاي ایرانی توانایی استفاده از چند مدل کسب شرکت
ی که کاربرد چندگانه هایگذاري روي فناوريندارند سرمایه

  .تواند در کاهش ریسک توسعه فناوري مؤثر باشددارد می

 شده ماتریس تصمیم نرمال) 5جدول 

 
 مستندسازي اندازه سازمان

سطح آمادگی 
 فناوري

 رشد بازار تعداد فروشنده تعداد خریدار چرخه عمر دامنه کاربرد

 8/0 9/0 9/0 1/0 1/0 1/0 8/0 9/0 0/1 8/0 0/1 1/1 9/0 8/0 7/0 9/0 8/0 7/0 0/1 9/0 8/0 0/1 9/0 8/0 زیست محیط

 9/0 3/1 4/1 2/0 1/0 1/0 7/0 8/0 8/0 9/0 0/1 1/1 0/1 9/0 8/0 9/0 7/0 7/0 9/0 7/0 7/0 0/1 9/0 8/0 شیمی

 9/0 9/0 1/1 1/0 1/0 1/0 7/0 8/0 9/0 7/0 9/0 1/1 0/1 9/0 6/0 8/0 7/0 6/0 9/0 7/0 5/0 9/0 8/0 8/0 کشاورزي

 0/1 1/1 4/1 2/0 1/0 1/0 0/1 9/0 0/1 8/0 9/0 3/1 9/0 7/0 6/0 0/1 9/0 7/0 8/0 7/0 5/0 0/1 8/0 8/0 پزشکی

 9/0 9/0 0/1 1/0 1/0 1/0 7/0 8/0 9/0 0/1 0/1 1/1 9/0 8/0 7/0 8/0 7/0 6/0 9/0 8/0 7/0 9/0 9/0 8/0 دریایی

  
  ماتریس مجاورت) 6جدول 

 
  مستندسازي اندازه سازمان

سطح آمادگی 
  فناوري

  رشد بازار  تعداد فروشنده  خریدارتعداد   چرخه عمر  دامنه کاربرد

  اندازه سازمان
   

7/0 8/0 0/1 7/0 9/0 0/1 7/0 8/0 0/1 5/0 5/0 6/0 6/0 8/0 9/0 4/0 5/0 5/0 5/0 5/0 6/0 

 3/0 2/0 1/0 مستندسازي
   

3/0 6/0 1/1 3/0 5/0 9/0 1/0 2/0 3/0 3/0 4/0 7/0 1/0 2/0 3/0 1/0 2/0 3/0 

 8/0 4/0 2/0 2/0 1/0 1/0 سطح فناوري
   

2/0 4/0 8/0 1/0 2/0 2/0 2/0 3/0 7/0 1/0 1/0 2/0 1/0 2/0 2/0 

 1/1 6/0 3/0 9/0 5/0 3/0 3/0 2/0 1/0 دامنه کاربرد
   

1/0 2/0 3/0 3/0 4/0 7/0 1/0 2/0 3/0 1/0 2/0 3/0 

 9/0 8/0 7/0 0/1 8/0 7/0 0/1 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 چرخه عمر
   

6/0 7/0 9/0 4/0 5/0 5/0 4/0 5/0 6/0 

 3/0 3/0 2/0 9/0 6/0 4/0 1/1 7/0 4/0 9/0 6/0 4/0 3/0 2/0 2/0 تعداد خریدار
   

2/0 2/0 3/0 2/0 3/0 3/0 

 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 5/0 0/1 8/0 7/0 0/1 9/0 7/0 8/0 9/0 7/0 6/0 5/0 5/0 تعداد فروشنده
   

5/0 5/0 6/0 

 5/0 5/0 4/0 9/0 7/0 6/0 6/0 5/0 4/0 9/0 8/0  7/0 0/1 8/0 7/0 7/0 9/0 7/0 4/0 5/0 4/0 رشد بازار
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یکی از نکات دیگري که در خالل این پژوهش مشخص 
هاي  ها و سازمان گردید این بود که نرخ مشارکت بین شرکت

هاي ین است و به غیر از سه مورد از طرحئایرانی به شدت پا
سازمان پیگیري شده ها فقط در یک شده مابقی طرح بررسی
که به علت پیچیدگی باال و مشترك بودن  درحالی. بود

هاي اکثر نقاط دنیا، باید به سمت تحقیقات مشترك  نیازمندي
به طوري که . و نوآوري باز در سطح جهانی حرکت کرد

طراحی محصول در یک شرکت انجام گیرد ساخت 
هاي دستگاه در چندین شرکت مختلف پیگیري زیرسیستم

ه و در نهایت هم براي فروش و بازاریابی از توانایی شد
  .هاي تخصصی استفاده شود شرکت

  ماتریس ارزش دائمی) 8جدول 

 
 بیشترین متوسط کمترین

 4/381 2/113  6/41 زیست محیط

 6/416 4/106  3/34 شیمی

 3/589 8/104 3/30  کشاورزي

 1/427 4/107  2/49 پزشکی

 7/405 1/106  2/38 دریایی

  

 زیست ماتریس ترجیحات حوزه محیط) 7جدول 

 کمترین ارزش

 رشد بازار فروشندهتعداد  خریدارتعداد  چرخه عمر دامنه کاربرد سطح فناوري مستندسازي اندازه سازمان محیط زیست

 5/0 4/0 6/0 5/0 7/0 7/0 7/0 8/0 اندازه سازمان

 1/0 1/0 3/0 1/0 3/0 3/0 8/0 1/0 مستندسازي

 1/0 1/0 2/0 1/0 2/0 7/0 2/0 1/0 سطح فناوري

 1/0 1/0 3/0 1/0 7/0 3/0 3/0 1/0 دامنه کاربرد

 4/0 4/0 6/0 1/1 7/0 7/0 7/0 4/0 چرخه عمر

 2/0 2/0 0/1 2/0 4/0 4/0 4/0 2/0 تعداد خریدار

 5/0 1/0 7/0 5/0 7/0 7/0 7/0 5/0 فروشندهتعداد 

 9/0 4/0 6/0 4/0 7/0 7/0 7/0 4/0 رشد بازار

 ارزش متوسط

 رشد بازار فروشندهتعداد  خریدارتعداد  چرخه عمر دامنه کاربرد سطح فناوري مستندسازي اندازه سازمان محیط زیست

 5/0 5/0 8/0 5/0 8/0 9/0 8/0 9/0 اندازه سازمان

 2/0 2/0 4/0 2/0 5/0 6/0 9/0 2/0 مستندسازي

 2/0 1/0 3/0 2/0 4/0 8/0 4/0 1/0 سطح فناوري

 2/0 2/0 4/0 2/0 8/0 6/0 5/0 2/0 دامنه کاربرد

 5/0 5/0 7/0 0/1 8/0 8/0 8/0 5/0 چرخه عمر

 3/0 2/0 9/0 3/0 6/0 7/0 6/0 2/0 تعداد خریدار

 5/0 1/0 8/0 5/0 8/0 9/0 9/0 5/0 تعداد فروشنده

 9/0 5/0 7/0 5/0 8/0 8/0 9/0 5/0 رشد بازار

 بیشترین ارزش

 رشد بازار فروشندهتعداد  خریدارتعداد  چرخه عمر دامنه کاربرد سطح فناوري مستندسازي اندازه سازمان محیط زیست

 6/0 5/0 9/0 6/0 0/1 0/1 0/1 0/1 اندازه سازمان

 3/0 3/0 7/0 3/0 9/0 1/1 0/1 3/0 مستندسازي

 2/0 2/0 7/0 2/0 8/0 9/0 8/0 2/0 سطح فناوري

 3/0 3/0 7/0 3/0 9/0 1/1 9/0 3/0 دامنه کاربرد

 6/0 5/0 9/0 8/0 9/0 0/1 0/1 6/0 چرخه عمر

 3/0  3/0 8/0 3/0 9/0 1/1 9/0 3/0 تعداد خریدار

 6/0 1/0 9/0 6/0 0/1 0/1 8/0 6/0 تعداد فروشنده

 8/0 5/0 9/0 6/0 9/0 6/0 7/0 4/0 رشد بازار
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  زیست نتایج بخش محیط 1- 4

  
  زیست در معیارهاي مدل امتیاز بخش محیط) 5شکل 

مشخص است علت برتري حوزه  5طور که در شکل  همان
ها ریشه در برتري آن در معیار زیست به دیگر حوزه محیط
که این موضوع ریشه در توجه زیاد دارد ) طرف تقاضا(بازار 

. زیست دارد المللی به مسئله محیطتمام دنیا و نهادهاي بین
ولی متأسفانه با اینکه این بخش، بازار مناسبی دارد همچنان 
تعداد اختراعات در آن بسیار کم است و همین اختراعات هم 

به . انددر معیارهاي مربوط به ذات فناوري امتیاز کمی گرفته
رسد با توجه به بازار مناسبی که براي این حوزه در می نظر

ایران و دیگر کشورهاي پیشرفته وجود دارد مخترعان و دولت 
. اي را به این حوزه مبذول نمایندبایست توجه ویژه می
هاي  دهد که سازمان عالوه روندهاي جهانی نشان می به
زیست  محیطتري را براي المللی هر روز قوانین سختگیرانه بین

تر شدن این بازار در  کنند که نشان از بزرگتصویب می
  .هاي آتی است سال

 نتایج بخش کشاورزي 2- 4

  
  در معیارهاي مدل کشاورزيامتیاز بخش ) 6شکل 

: براي رتبه باالي حوزه کشاورزي دو علت قابل طرح است
ایرانیان از  اغلباول، وجود بازار مناسب و دوم اینکه، شغل 

سالیان دور کشاورزي بوده و این حوزه در کشور به خوبی جا 
طور که در  همان. افتاده و مشکالت آن شناخته شده است

نیز مشخص است تقریبا تمام معیارها در این حوزه  6شکل 
دهد در این اند که نشان میکسب کرده 5/6تا  5/5امتیازي بین 
ا، همچنان بازار و فناوري هماندگی رغم تمامی عقببخش علی
در کشورهاي پیشرفته، معموالً (سو با یکدیگرند  همچنان هم

  ).فناوري چند قدم از نیازهاي معمول بازار جلوتر است
  بخش پزشکی 3- 4

در حوزه پزشکی، وزارت بهداشت به عنوان متولی هر دو 
تواند با اعمال یک مدیریت صحیح، بخش عرضه و تقاضا می

به این صورت که . از ایده تا بازار را شکل دهدچرخه مناسبی 
دار مسئولیت به عنوان نهاد دولتی عهده(توانایی تعریف پروژه 
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  هابندي گزینه و رتبه) اعداد فازيغیرفازي نمودن (محاسبه درجه بزرگی اعداد فازي ) 9جدول 
  دریایی  پزشکی  کشاورزي  شیمی  زیست محیط  درجه بزرگی

 98/0 99/0 99/0 98/0  00/1  زیست محیط

 00/1 00/1 00/1 00/1  00/1 شیمی

 99/0 99/0 00/1 99/0  00/1 کشاورزي

 00/1 00/1 00/1 00/1  00/1 پزشکی

 00/1 00/1 00/1 00/1  00/1 دریایی

 98/0 99/0 99/0 98/0 00/1 نمودن اعدادغیرفازي 

 4 3 2 5 1 ها رتبه گزینه
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را داشته و از طرف دیگر نیز ) چندین پژوهشکده و دانشگاه
کننده تعداد زیادي  گذار حوزه سالمت و ادارهدر نقش قانون

ستاوردهاي تواند از دمی) بخش تقاضا(بیمارستان و درمانگاه 
ها استفاده ها و دانشگاهتحقیقاتی ایجادشده در پژوهشگاه

همچنین از سالیان دور، پزشکان و داروسازان ایرانی . نماید
تبحر باالیی داشته و در این زمینه انباشت دانش زیادي در 

 .کشور وجود دارد

در بخش پزشکی و دارویی، به دلیل در میان بودن مسئله 
هاي جدید، معموالً  ریسک باالي فناوري ها و سالمتی انسان

در مورد تجهیزات پزشکی هم تنها . عمر دانش فنی زیاد است
ها و  ها توانایی تغییر جزئی در ماژول الزم است شرکت
زیرا در طول چرخه . ها را داشته باشند عملکردهاي دستگاه

گونه تجهیزات، تنها عملکرد  ساله این 12تا  7عمر 
طبق برآورد فعاالن این حوزه، (کند ر میها تغیی زیرسیستم

چرخه عمر دارو و تجهیزات پزشکی در ایران پس از ورود 
  ).سال است 10به بازار به طور متوسط 

یکی از مشکالت اصلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، 
نبود استاندارد و مراجع تأیید استانداردهاست که متخصصین 

به همین دلیل بهتر . وده استرو نم این حوزه را با مشکل روبه
ها به موازات طراحی و تولید، نسبت به ترجمه  است شرکت

المللی نیز اقدام نمایند تا پس از ساخت استانداردهاي بین
هاي علمی محصول به سرعت براي اخذ استانداردها و تأییدیه

  .هم مبادرت نمایند

  
  در معیارهاي مدل پزشکیامتیاز بخش ) 7شکل 

 بخش دریایی نتایج 4- 4

  
  در معیارهاي مدل دریاییامتیاز بخش ) 8شکل 

فناوري دریایی کوچک اما پرسود است و به دلیل  حوزه زیست
همین کوچکی، در تحقیق حاضر امکان ارزیابی تعداد بیشتري 

با توجه به . ها میسر نبود و تنها سه پتنت بررسی شدند از طرح
برنامه ششم توسعه، اینکه یکی از محورهاي مورد توجه در 

توجه به بخش دریا به عنوان یکی از محورهاي اصلی توسعه 
هاي آینده  رود این بخش طی سالکشور است امید می

  .هاي بیشتري داشته باشد پیشرفت
 نتایج بخش شیمی 5- 4

  
  در معیارهاي مدل شیمیامتیاز بخش ) 9شکل 

هاي فعال در حوزه شیمی  نکته مهمی که در مورد شرکت
وجود دارد این است که به علت هزینه باالي ایجاد 
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ها باید بزرگ و با  هاي تولید در این حوزه، شرکت زیرساخت
گذاري هاي کوچک توان سرمایه توان مالی باال باشند و شرکت

، به همین دلیل نیز در پژوهش حاضر. در این حوزه را ندارند
  .این بخش کمترین امتیاز را کسب کرده است

  
 گیري نتیجه -5

تحقیقات زیادي در مورد عوامل تأثیرگذار بر قیمت فناوري 
انجام شده است ولی اکثر این تحقیقات صرفاً به شناسایی 

ها را مشخص عوامل اکتفاء نموده و اهمیت این شاخص
جام شد ان 2004در تحقیقی که توسط پارك در سال . اندنکرده

عوامل مؤثر به دو دسته بازار و ذات فناوري تقسیم شدند که 
در تحقیق ]. 29[عوامل سطح بازار اهمیت بیشتري داشتند 

توسط شفیعا و شاکري انجام گرفت  1389دیگري که در سال 
هاي عوامل مؤثر بر قیمت فناوري به دو دسته شاخص

ظ مفهومی به لحا(هاي تأثیر بر بازار موقعیت بازار و شاخص
تقسیم ) هاي ذات فناوري در این پژوهش استشبیه شاخص

هاي موقعیت بازار امتیاز در این تحقیق نیز شاخص. شدند
بیشتري کسب کردند و نهایتاً در آن، سه فناوري در حوزه 

بندي شدند هاي گازي با استفاده از روش تاپسیس رتبهتوربین
]28 .[  

صول بیشترین اهمیت را نیز شاخص بازار مح مقاله حاضردر 
به ترتیب معیار بازار،  همچنین .در تعیین قیمت فناوري داشت

سازمانی بیشترین اهمیت را  هاي درون ذات فناوري و سیاست
با  مقالهدر تعیین قیمت فناوري دارند و بنابراین نتایج این 

نتایجی که در تحقیقات مشابه حاصل شده تا حدود زیادي 
  .مطابقت دارد
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  :تکلیفی در کشور هاي رفع مشی گیري خط فهم شکل
 آیندها آیندها و پس پردازش مفهومی، پیش

  *فرد حسن دانائی
  دانشگاه تربیت مدرسگروه مدیریت دولتی، استاد 

  

  دهیچک
کارگیري عالمانه و سنجیده چنین  هرو موفقیت یا شکست آنها در گرو ب از این. کنند هاي عمومی، جامعه را مدیریت می مشی ها به اتکاء خط حکومت

) سیاستی(مشی  کند که فاقد رژیم خط هاي عمومی ظهور و بروز می مشی خطهاي سیاسی نوعی از  بنا به عوامل و شرایطی، بعضاً در نظام. هایی است مشی خط
ها  اي ندارند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه شده تنسیق) سیاستی(مشی  اند؛ طرح خط هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی

تکلیفی  هاي رفع مشی خط"ها را  مشی گونه خط نویسنده این... . زدگی باالیی دارند و تند؛ صبغه سیاستهستند؛ داراي سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیس
شود که  ها می مشی گیري این نوع خط عوامل متعددي منجر به شکل. ها وجود دارد مشی کرده و مدعی است در همه کشورها درجاتی از این نوع خط "نامگذاري

گیري و واکاوي  هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شکل. المللی در پی خواهد داشت گفتاري متعددي در سطح ملی یا بینپیامدهاي رفتاري، نگرشی و 
  .1اي است آیند چنین پدیده آیند و پس پیش

  هاي سیاسی، دولت تکلیفی، سیستم رفع) سیاستی(هاي  مشی هاي عمومی، خط سیاست: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
ها براي اعمال  ابزار کلیدي حکومت ،هاي عمومی مشی خط

ها و  نوع حکمرانی ملی، جلوه. حکمرانی ملی هستند
مجموعه اقدامات ". هایی است مشی برآیندهاي چنین خط

ها براي حل مسائل  نسبتاً پایدار و هدفمندي که حکومت
هاي بالاستفاده  ود وضعیت موجود و شکار فرصتفرارو، بهب

در قلمروهاي ملی و فراملی به جهت ارتقاء کیفیت زندگی 
هاي عمومی  مشی گیرند تجلی خط مردم خود در پیش می

                                                 
⊕ *1: hdanaee@modares.ac.ir  

گذاري علـم و   این مقاله به دلیل نو بودن ایده و کمکی که به موضوع سیاست -1
نماید با نظر سردبیر، بـدون داوري و صـرفاً بنـا بـه جایگـاه       فناوري در ایران می

الزم به ذکر است کـه نویسـنده،    .رسد در این شماره به چاپ میعلمی نویسنده، 
 "مشـی  خط"را معادل policy مطابق سنت جامعه مدیریت دولتی در ایران، واژه 

ترجمـه   "سیاسـت "که در جامعه مـدیریت فنـاوري، آن را    یدانسته است درحال
  .ندنک می

1ها مشی هرچه کیفیت این خط]. 1[ "هستند
باالتر باشد  2

2عملکرد حکومت
بنابراین در پرتو . بهتر ارزیابی خواهد شد 3

هاي عمومی، عملکرد  مشی آوردها و اثرات خط رهها،  خروجی
به عبارت دیگر حسابداري و . شود ها محاسبه می حکومت

3هاي عمومی مشی حسابرسی خط
اگر به دقت انجام شود  4

ها شکل  گیري دقیق عملکرد حکومت محملی براي اندازه
هایی که عملکرد  بر این اساس، شاخص. خواهد گرفت

گیري  هاي ملی اندازه عرصه حکومت را در ابعاد مختلف
4براي مثال کیفیت حکمرانی(کند  می

5وکار ، سهولت کسب5
6 ،

6پذیري جهانی رقابت
هاي  مشی در واقع عملکرد خط...) و 7

                                                 
21- Quality of public policies  
32- Government performance  
43- Stevens 
54- Quality of governance 
65- Easy doing business 
76- Global competitiveness 
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7عمومی
به عبارت دیگر . دهد هر کشور را نشان می 1
هاي فیزیکی،  سرمایه ها صرفاً هاي کلیدي حکومت سرمایه

لبه رقابتی کشورها همان  نبوده بلکه... انسانی، فکري و
رسد عصر  به نظر می. هاي عمومی آن کشورهاست مشی خط

جنگ میان  و 2)سیاستی(مشی  داري خط فعلی، عصر سرمایه
 4است و در جوالنگاه 3)سیاستی(مشی  کشورها جنگ خط

هر . تر است هاي باکیفیت مشی هاي جهانی، برد از آن خط بازي
ته باشد در کورس هاي پایدارتري داش مشی کشوري خط

کنند  رو کشورها تالش می از این. تر خواهد بود ها برنده رقابت
هاي  مشی کیفیت خط... به مدد ابزارهاي علمی، نهادي و

هایی که داراي رژیم  مشی خط. عمومی خود را ارتقاء دهند
 5؛ در پرتو دکترینی]2[مناسب هستند ) سیاستی(مشی  خط

و میان  6انسجام دروناند؛ داراي  شکل گرفته] 3[خاص 
دارند؛ داراي  7هستند؛ هدفی معقول و منطقی] 4[مشی   خط

از ] 6[نیستند؛  9مشی  یا پارادوکس خط] 5[ 8تناقض درونی
مناسب برخوردارند؛ صرفاً در پی ] 7[ 10نوعی نظریه برنامه

] 8[مشی   اي نیستند؛ داراي طرح خط کاهش یا انتقال بار هزینه
هز به نوعی سیستم پایش و ارزشیابی اي هستند؛ مج یکپارچه

نیستند؛ صرفاً ] 10[ 11زده هستند؛ در حد افراطی سیاست] 9[
نفعان پرزور نیستند و داراي  هاي فشار و ذي واکنشی به گروه

توانند اهداف  هستند می] 11[جایگاهی هیأتی نه موازي 
هایی که داراي  مشی خط. حکمرانی مورد نظر را محقق سازند

هایی  مشی خط" توان تی هستند را میچنین مشخصا
  .گذاري کرد نام "شده حساب

بر این اساس اگر حکومت در پرتو فلسفه و دکترین سیاسی 
هایی را تدوین کند که اهداف غایی مورد نظر  مشی خود خط

هاي متعاقب را با در نظر  مشی خود را دنبال کرده و خط
ی هاي عمومی موجود طوري جایاب مشی گرفتن نقشه خط

هاي عمومی تخریب  مشی مناسب کنند که معماري کلیت خط
هاي عمومی بیشتر خواهد  مشی نشود احتمال موفقیت خط

                                                 
17- Public policy performance 
2- Public policy capitalism 
3- Punlic policy wars 
4- Arena 
5- Doctrins 
6- Internal coherence 
7- Appropriate goods 
8- Internal contradictory 
9- Public policy paradoxes 
10- Programme theory 
11- Politization 

ها باید  حکومت) سیاستی(مشی  بنابراین هر حرکت خط. شد
در پرتو دقت و وسواس جدي انجام شود طوري که با فلسفه 

ها متعارض نباشد؛ انسجام قلمروي و  و دکترین حکومت
هاي عمومی را مخدوش نسازد؛ پویایی  مشی طکلیتی خ

ها متعارض نباشد؛ اثر  مشی محیطی را لحاظ کند؛ با دیگر خط
ها را خنثی نکند؛ به جاي حل مسئله،  مشی سایر خط

ها و مبتنی بر نوعی  مشی زایی نکند؛ موازي با سایر خط مسئله
باشد تا اهداف کالن ) سیاستی(مشی  نظریه برنامه و رژیم خط

  .ت را محقق سازدحکوم
هایی در فضاي سیاسی کشورها ظهور و  مشی بعضاً اما خط

هاي  مشی خط"کنند که در گفتمان عمومی جامعه به  بروز می
ها تصویري منفی در  مشی این خط. اشتهار دارند "تکلیفی رفع

زیر کار از المللی دارند و نوعی فرهنگ  اذهان ملی و بین
. کنند بالتبع جامعه تزریق میرا در تاروپود حکومت و  فتندرر

ها صرفاً نوعی ساخت  مشی اینکه چنین تصویري از خط
اجتماعی است یا نوعی هویت عینی، بستگی به پارادایم 

گیري این  در شکل. ها دارد مشی فلسفی ناظر به مطالبه این خط
اند و از طرف دیگر این  ها عوامل متعددي دخیل مشی خط
المللی متعددي در پی خواهند  ها تبعات ملی و بین مشی خط

پردازي اولیه این  هدف این مقاله، معرفی و مفهوم. داشت
  .آن است آیندهاي آیند و پس پدیده، واکاوي پیش

  
  هاي عمومی مشی تأملی بر خط -2

هاي  مشی خط"ها به اتکاء ابزارهایی به نام  همه حکومت
فلسفه و دکترین سیاسی خود را در تاروپود جامعه  "،12عمومی

ها در پرتو  به عبارت دیگر حکومت. سازند ساري و جاري می
هاي  مشی قانون اساسی، جامعه آرمانی خود را به مدد خط

هاي عمومی  مشی بر این اساس خط. بخشند عمومی، هستی می
گیر، همه جوانب عمومی و خصوصی عناصر  چون توري همه

ها و قواي  ها، جوامع، سازمان افراد، گروه(هنده جامعه د شکل
و همچنین روابط درونی این عناصر و روابط بیرونی ) گانه سه

بر این اساس . آنها با محیط خارجی را در سیطره خود دارند
ها باید صرفاً فضاي عمومی  اي معتقدند حکومت اگرچه عده

د جامعه جامعه را مدیریت نموده و فضاي خصوصی را به خو
کنند  ها تالش می واگذار کنند ولی واقعیت آن است که دولت

                                                 
12- Public policies 
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هاي ذاتی و  جلوه ،یا به صراحت و یا به صورت ضمنی
عرضی جامعه را آن طور که قانون اساسی کشور تصریح کرده 

هاي  مشی بایست جلوه عینی خط بر این اساس می. شکل دهند
د آن جامعه عمومی هر کشور را در نگرش، رفتار و گفتار آحا

هاي  ها یا فایل در قفسه "مشی هاي خط کتابچه"دید نه در 
به عبارت دیگر . هاي دولتی ها و مدیریت اي وزارتخانه رایانه

ها ممکن است قانون یا  مشی خط 1اگر چه به گفته بیرکلند
اي از قوانین و مقررات ناظر بر یک مسئله عمومی  مجموعه

قانون، مقررات، خاص باشند ولی واقعیت آن است که 
هاي عمومی  مشی بخشنامه و مصوبات، محمل هستی خط

مجموعه اقداماتی هدفمند و نسبتاً . ها مشی هستند نه خود خط
] 1[گیرند  اي در پیش می ها به قصد حل مسئله ثابت که دولت
  .هاي عمومی دارد مشی تري به خط اشاره دقیق

نچه هاي عمومی هدفمند هستند؛ آ مشی بر این اساس خط
گیرند؛ به صورت  دهند را دربرمی دولت در عمل انجام می

هاي مختلف که  ها و پروژه در قالب برنامه(اي هستند  مجموعه
توانند  ؛ می)ممکن است درگذر زمان قبض و بسط پیدا کنند

در پیش (یا منفی ) اقدام عملی دولت در یک حوزه(مثبت 
انون بوده باشند؛ مبتنی بر ق) مشی فضولی موقوف گرفتن خط

  ].1[و همچنین صبغه اقتدارگرایانه دارند 
به ) ملی، ایالتی یا استانی و محلی(ها در همه سطوح  حکومت

. هاي عمومی درگیرند مشی گیري خط صورت فعال در شکل
هرساله حجم عظیمی از قوانین و مصوبات از سطوح مختلف 

هاي کالن  ابالغ سیاست(شود  ملی، استانی و محلی صادر می
هاي عمومی توسط دولت؛  مشی ه وسیله رهبري؛ تدوین خطب

ها و  ها، ادارات کل استان مصوبات هیأت دولت، وزارتخانه
به این حجم از قوانین و مقررات، توده ...). ها و شهرستان

هاي  ها و مقررات تدوینی به وسیله دستگاه نامه عظیمی از آئین
بر اساس قانون (تر  ها و نهادهاي سطوح پائین اجرایی، سازمان

هاي عمومی  مشی همچنین کثرت خط. باید افزودرا هم ) مادر
هاي جدید فراروي دولت نظیر ثبات اقتصادي،  در حوزه
اي و حمایت از  هاي بهداشتی، انرژي هسته مراقبت
هاي سنتی  هاي عمومی در حوزه مشی کننده هم به خط مصرف

موزش نظیر امور خارجه، حمل و نقل، آموزش و پرورش، آ
وکار و نیروي کار و  عالی، رفاه، اجراي قانون، مقررات کسب

                                                 
1- Brikland 

هاي  در این راستا نظام. شوداضافه میالملل  تجارت بین
هایی تشکیل شده که در  منظا گذاري کشورها از خُرده مشی خط

هاي کنش،  ها، عرصه هاي آهنین، ائتالف خود، گروه
را ] 11[مشی  ها و جوامع خط مشی، شبکه انحصارهاي خط

. هاي عمومی برآیند مشارکت آنهاست مشی اند و خط جاي داده
اي  هاي عمومی صبغه مشی که روابط بین خط ماگر بپذیری

هاي عمومی  مشی دارند هر تغییر و تحولی که در خط 2هیأتی
دهد الجرم در  گذاري رخ می مشی سطوح باالي نظام خط

ه در این شبک. سطوح پائین هم تأثیرگذار خواهد بود
شود که  دیده می موارديهاي عمومی کشورها، بعضاً  مشی خط

از  مقاله حاضر. سنجیده را ندارند سیاستمختصات یک 
 "تکلیفی یا از سر خود واکنی هاي رفع مشی خط"اصطالح 

  .کندمیها استفاده  مشی براي توصیف و تبیین این گونه خط
  
  "تکلیفی هاي رفع مشی خط"پدیده  -3

اي فراگیر  هاي عمومی پدیده مشی ه شد خططور که گفت همان
هاي عمومی  مشی خط. در همه جوامع فعلی جهان هستند

مأخذ مزیت و عدم مزیت و همچنین هزینه و منفعت براي 
هاي مختلف مردم بوده و در سرجمع، قصد دارند رفاه و  گروه

در عین حال اما شاید نتوان ]. 1[شادي ملی را افزایش دهند 
. تصور کرد که همگان را منتفع سازد را ايمشی  خط
کنند  اي جایگاهی مهم اعطاء می هاي عمومی به عده مشی خط

دهند؛ تعدادي را ثروتمند و  اي را تنزل می و جایگاه عده
هاي عمومی تمدن  مشی خط. کنند تعدادي را دچار فقر می

. سازند سازند و برعکس تمدنی را نیز نابود می می
کنند  ي حفظ تمدن خود تالش میهاي خردمند برا حکومت

هایی را در جامعه ساري و جاري سازند که دورنماي  مشی خط
کشور را نویدبخش، حال کشور را مطبوع و گذشته کشور را 

هاي  مشی دقتی در برپایی خط بنابراین هرگونه بی. زیبنده سازد
ناپذیري نصیب حال و  عمومی ممکن است خسارت جبران

  . آینده کشورها سازد
ها در سرتاسر جهان پیوسته درگیر  بر این اساس همه حکومت
اما با این . هاي عمومی هستند مشی تدوین، اجرا و خاتمه خط

اوصاف اگر در تاروپود کشورها به دقت نگاه کنید خواهید 
ها مبتنی بر نوعی نظریه نیستند؛  مشی دید که برخی از این خط

                                                 
2- Confiruration 
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ر نیستند؛ به واحد استوا) سیاستی(مشی  بر نوعی رژیم خط
هایی را مصرف  ها هزینه مشی صورت موازي با سایر خط

کنند؛ دچار انواعی از تناقضات در درون خود بوده؛ با دیگر  می
اند؛ از درون منسجم نیستند؛ در  ها هم بعضاً متعارض مشی خط

اند؛ در حد  ها، جانمایی خوبی نشده مشی شبکه منسجم خط
سجم و مشخصی براي اند؛ چارچوب من زده زیادي سیاست

مشی یکپارچه استوار  پایش و ارزیابی ندارند؛ بر طرح خط
هاي فشار و  نیستند و صرفاً واکنشی در برابر تهدید گروه

نفعان قدرتمند هستند و نهایتاً اینکه هدف واحدي را دنبال  ذي
ها نوعی  نویسنده مدعی است با تأمل در این ویژگی. کنند نمی

توان از آن به عنوان  یی کرده که میپدیده سیاسی را شناسا
درباره این پدیده در . یاد کرد "تکلیفی مشی عمومی رفع خط"
کشورها فراوان  "محافل تخصصی"و  "گفتمان عمومی"

مجموعه "هاي عمومی  مشی با فرض اینکه خط. شود شنیده می
ها براي حل مسائل  اقدامات نسبتاً ثابت و هدفمند حکومت

ها  بعضاً سطوح مختلف حکومت "عمومی فرارو هستند
گیرند که گاهی  اي از چنین اقداماتی را در پیش می مجموعه

نویسنده . الذکر را ندارند هاي فوق مشی اوقات ویژگی خط
ها در  مشی تالش دارد به جاي تعریف عملیاتی از این خط

به عبارت دیگر با . وهله نخست صرفاً آنها را توصیف کند
ها را از سایر  مشی گونه خط اینتوان  ذکر مشخصاتی می

نویسنده مدعی است . هاي اصیل و واقعی متمایز کرد مشی خط
  : هاي کلی ذیل را دارند هایی ویژگی مشی چنین خط

 داراي نظریه برنامه نیستند؛ -1

 نیستند؛) سیاستی(مشی  داراي رژیم خط -2

 هاي اصیل موازي هستند؛ مشی با خط -3

 هستند؛) سیاستی(مشی  داراي تناقض خط -4

 ندارند؛) سیاستی(مشی  انسجام خط -5

 زدگی دارند؛ صبغه سیاست -6

 سیستم پایش و ارزیابی ندارند؛ -7

 ها هستند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه -8

 نفوذ هستند؛ هاي فشار و ذي واکنشی به گروه -9

 .اي ندارند شده طرح تنسیق -10

ها بر  مشی لیفی خطتک با این اوصاف براي سنجش میزان رفع
برخی از . توان دست به قضاوت زد اساس ده معیار فوق، می

این عناصر توسط محافل و جوامع تخصصی بهتر 

تشخیص هستند ولی برخی دیگر توسط مردم عادي نیز  قابل
توان معیارهاي دیگري را نیز  می. ندشومیداده تشخیص 

تناقض ها داراي  مشی براي مثال این خط. مدنظر قرار داد
قلمرویی هستند؛ صبغه داروي  قلمرویی و بین هدفی درون

تسکینی را دارند؛ چارچوب اثرسنجی مستحکمی ندارند؛ با 
حکمت اجتماعی متعارف جامعه همخوانی ندارند؛ اثر سایر 

سازند؛ به دنبال عملکردهاي صوري و  ها را کُند می مشی خط
و همچنین  زا هستند نمادین هستند تا عملکرد واقعی؛ مسئله
رسد  به نظر می. با اخالق جامعه هم سازگاري ندارند

هاي تجربی بتوانند به قبض و بسط مفهوم این نوع  پژوهش
هاي اصلی این  در ادامه برخی از ویژگی. ها بپردازند مشی خط

  .ها مورد بررسی قرار داده خواهد شد مشی نوع خط
  
  تکلیفی هاي رفع مشی هاي خط ویژگی -4
 )سیاستی(مشی  اي خطه رژیم 1- 4

هاي عمومی مزایایی نصیب  مشی طور که گفته شد خط همان
کنند؛ منابع را  ها را تنظیم می کنند؛ فعالیت جامعه هدف می
]. 12[کنند  هایی هم تحمیل می کنند و هزینه مجدداً توزیع می

آوردهاي کوتاه و بلندمدت در پرتو سه سازوکار کلیدي  این ره
هاي محوري عقبه این  ایده) 1 :یعنیها  مشی رژیم آن خط

 آنهانهادهایی که محمل عرضه و اجراي ) 2ها؛  مشی خط
ها توسط مخالفان و  مشی تصویري که از آن خط) 3هستند و  

به . خورند شود رقم می هایی ترسیم می مشی موافق چنین خط
اي است وقتی  مشی که معطوف به مسئله  عبارت دیگر هر خط
مشی   اي دارد که داراي نوعی رژیم خط هماندگاري معقوالن

 "نهادي- سیاسی"هاي  مشی چیدمان هاي خط این رژیم. باشد
هستند که رابطه بین منافع اجتماعی، حکومت و عوامل 

هاي  به عبارت دیگر رژیم]. 13[کنند  اقتصادي را تعریف می
محملی هستند که در پرتو آنها دستورکار ) سیاستی(مشی  خط

ها فرموله و اختیار گردیده و در نهایت اجرا  حل تدوین راه
مشی   دهنده رژیم خط طورکلی عناصر اصلی شکل به. شوند می

  :توان به شرح زیر ارائه کرد را می
تعهدات : مشی عمومی هاي محوري عقبه خط ایده) الف

مشی که معطوف به اهداف غایی  مشترك عقبه اهداف خط
بخش رژیم  سجاماین محور همان محور ان. مشی هستند خط
امنیت "، "هاي بهداشتی مراقبت"براي مثال . مشی است خط
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هایی  رانهپیشتوانند  که می "پاکی محیط زیست"و  "اقتصادي
 .مشی عمومی در کشورها باشند براي جاافتادن یک خط

این عنصر فرمانرانی، توجه، اطالعات و : چیدمان نهادي) ب
عنصري انسجام چنین . دهد روابط سازمانی را ساختار می

. دهد را شکل می) سیاستی(مشی  ساختاري یک رژیم خط
سازوکارهاي "، "مشی ساختارهاي اجراي خط"براي مثال 

 "سازوکارهاي حکمرانی جمعی"و  "اقدام جمعی نهادي
 .دهند هاي عمومی را نشان می مشی چیدمان نهادي عقبه خط

تجلی حمایت یا مخالفت صنفی و : حامیان و مخالفان) ج
این محور، . هاي عمومی هستند مشی روهی نسبت به خطگ

. کند مشی را ایجاد می ظرفیت حکمرانی یک رژیم خط
گروهاي "، "هاي مدافع ائتالف"، "نفع هاي ذي سازمان"

عناصر اصلی این محورکلیدي یک  "شهروندان"و  "هویتی
 .گذارند را به نمایش می) سیاستی(مشی  رژیم خط

را ) سیاستی(مشی  هاي خط ژیمآوردهاي اصلی وجود ر ره
 :هاي ذیل مشاهده کرد توان در گزاره می

تر باشند سطوح  مشی قوي هاي خط هر چه رژیم -1
 .باالتري از مشروعیت  را به دنبال خواهند داشت

مشی از  تر باشند خط مشی قوي هاي خط هرچه رژیم -2
 .انسجام بیشتري برخوردار خواهد شد

مشی  تر باشند خط مشی قوي هاي خط هرچه رژیم -3
 . استمرار بیشتري خواهد داشت

گیري  مشی قوي منجر به شکل  هاي خط بر این اساس رژیم
هاي عمومی خواهد  مشی مشروعیت، انسجام و پایداري خط

  ).1شکل (شد 

هایی که از مشروعیت الزم برخوردار  مشی رسد خط به نظر می
نی بوده و از مشخصه پایداري نبوده؛ فاقد انسجام درو

. دارند "تکلیفی رفع"مشی هم برخوردار نیستند صبغه   خط
مشی هستند و   هاي اصیل ملی داراي نوعی رژیم خط مشی خط

. باشند داراي عقبه فلسفی، فکري و ذهنی معقولی می
مشی برخوردار   هایی که از همه عناصر رژیم خط مشی خط

  .تکلیفی را دارند هاي رفع مشی نیستند مشخصه خط
 نظریه برنامه 2- 4

مداخله دولت در شبکه  ابزارهايهاي عمومی،  مشی خط
هاي ملی هستند  هاي پزشک به مثابه نسخه وتنیده جامعه  هم به

اگر . شوند هاي عمومی جامعه تجویز می که براي عالج درمان
تردید سالمت  دارو بدون یک تشخیص صحیح تجویز شود بی

مشی به غلط و از سر   اگر خط. هد شدجامعه تهدید خوا
ناآگاهی بر جامعه اعمال شود ضمن حاد کردن مسئله مورد 

مشی نیز   تر کردن آن در قلمروهاي خط نظر، بر پیچیده
  . تأثیرگذار خواهد بود

هایی مجازي به  نفسه پدیده هاي عمومی خود فی مشی خط البته
ها معنا  ها و پروژه ها، طرح آیند و در پرتو برنامه حساب می
هاي عمومی باید بر اساس نوعی نظریه  مشی خط. کنند پیدا می

کند  نظریه برنامه این نکته را تبیین می. برنامه شکل داده شوند
مشی یا  خط نامه، یکیک پروژه، یک بر(که یک مداخله دولت 

زند که  اي از نتایج را رقم می چگونه زنجیره) یک راهبرد
تواند هم مثبت  اثرات حاصله می. اثرات مدنظر را محقق سازد

تواند عوامل  همچنین نظریه برنامه می. و هم منفی باشد
مشی عمومی نقش دارند  دیگري را که در تولید اثرات خط

 
 عقبه فکري

)سیاستی(مشی  رژیم خط  

 حامیان و مخالفان

 چیدمان نهادي

مشروعیت 
مشی خط  

 مشی انسجام خط

 مشی پایداري خط

)سیاستی(مشی  سیماي یک رژیم خط) 1شکل   
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. را نیز نشان دهد) ها و برنامهها  نظریه بستر و دیگر پروژه(
یک پروژه، یک (مشی  براي بازنمایی نظریه برنامه یک خط

ها  توان از انواع مختلفی از برنامه می) برنامه یا یک راهبرد
تواند به عنوان  بر این اساس نظریه برنامه می. استفاده کرد

نوعی چارچوب مفهومی جهت پایش، ارزشیابی یکپارچه از 
در پرتو . ها استفاده شود ها و طرح ها، پروژه مشی طها، خ برنامه

توان فراز و فرود و همچنین موفقیت و  نظریه برنامه می
هاي عمومی در تحقق اهداف از قبل  مشی شکست خط

شده را رصد کرد تا معلوم شود آیا اثرات مدنظر در  تعیین
جامعه محقق شده یا خیر؟ بر این اساس نظریه برنامه غالباً در 

مشی، برنامه،  خط(ریزي یک مداخله جدید  حله طرحمر
اگرچه در طی اجرا و حتی بعد . شود تدوین می...) استراتژي و

توان  مشی یا پروژه اجرا گردید نیز می از اینکه یک برنامه، خط
گذاران دست  مشی طور خاص وقتی خط به. آن را احصاء کرد
به اصالح یا توانند نسبت  زنند می ها می مشی به ارزشیابی خط

  . مشی اقدام کنند تغییر برنامه آن خط
  : طورکلی هر برنامه داراي دو عنصر ذیل است به

توان مخاطب  دهد چگونه می که نشان می: نظریه تغییر) الف
درون هرگونه . را تغییر داد) مسائل مورد نظر(مشی  برنامه خط

نظریه برنامه که قصدش انجام نوعی مداخله در امور مختلف 
چگونگی رخداد و تحول یا تغییر در "جامعه است نوعی 

 . گیرد ود میکه عنوان نظریه تغییر به خ استمدنظر  "ها پدیده

نحوه اعمال "درون هر نظریه نیز یک برنامه : نظریه اقدام) ب
گردد که نظریه  براي رخداد تغییر مدنظر طراحی می "مداخله

 . شود اقدام آن نظریه برنامه نامیده می

هر برنامه، (مشی در عرصه عمومی  یا این توصیف هر خط
ظریه برنامه باید پیشاپیش مجهز به نوعی ن) استراتژي یا پروژه

 "نظریه تغییر و نظریه اقدام"باشد که این نظریه خود بر دو 
هاي فاقد این نظریه برنامه ممکن است  مشی خط. استوار است
بنابراین نبود . گر شوند تکلیفی جلوه هاي رفع مشی به شکل خط

تواند به عنوان یکی  مشی عمومی تدوینی می نظریه عقبه خط
  . از سر خود واکنی قلمداد گرددهاي  مشی هاي خط از مشخصه

 )سیاستی(مشی  تناقضات خط 3- 4

تکلیفی وجود  هاي رفع مشی هاي خط یکی دیگر از ویژگی
ها از یک طرف و تناقضات آنها  مشی تناقضات درونی این خط

هاي دولت که از طریق  اگر مداخله. هاست مشی با سایر خط

شوند  یهاي عمومی اعمال م مشی ابزارهایی تحت عنوان خط
مشی باشند و از نوعی   داراي رژیم خط(شده باشند  حساب

مشی  در شبکه خط) نظریه برنامه دقیق برخوردار باشند
تکلیفی  اما اگر ماهیتی رفع. کنند افزایی ایجاد می عمومی هم

قلمرویی را تخریب و  هاي درون مشی داشته باشند سیماي خط
. خواهند گرفت هاي قلمرویی در تعارض قرار مشی با سایرخط

شود که  مشی وقتی ظاهر می تناقضات درونی یک خط
هاي سازنده آن همدیگر را خنثی  ها و پروژه ها، طرح برنامه
توان  مشی عمومی آموزش عالی کشورها می در خط. سازند
افزایی، یکدیگر را  هایی را شاهد بود که به جاي هم برنامه

باري استادان در ایران، برنامه حضور اج. سازند خنثی می
ها در  ها در دفتر کار خود با برنامه ارتقاء نقش دانشگاه دانشگاه

حل مسائل عمومی جامعه در تعارض است به خصوص 
  .ها هستند هایی که آزمایشگاه آنها جامعه، مردم و سازمان رشته

ها با برنامه عدم تخصیص  سازي دانشگاه المللی برنامه بین
کیفیت  طور برنامه آموزشی بی ینخوابگاه به دانشجویان و هم

براي مثال (هاي قلمرویی  مشی خط. در تعارض است
هاي حوزه اقتصادي، توریسم، آموزش و پرورش  مشی خط
هاي قلمرویی دیگر در تعارض  مشی توانند با خط می...) و

هاي اقتصادي بازارمحور در شکل  مشی براي مثال خط. باشند
ی مراقبت از همدیگر را مشی اجتماع تواند خط افراطی، می

اگرچه درصدي از تناقض یا . الشعاع خود قرار دهد تحت
هاي عمومی کشورها  مشی تعارض ماهوي در خط

هاي  مشی براي مثال همیشه بین خط(ناپذیر است  اجتناب
محیطی و صنعتی کشورها نوعی تعارض یا تناقض  زیست

ه رسد ک ولی وقتی غلظت این تناقض به حدي می) وجود دارد
پیشرفت قلمروي و بخشی را درگذر زمان با دشواري مواجه 

هایی  مشی دهنده وجود خط تردید نشان سازد این امر بی می
توان  اي که می گونه اند به است که سنجیده طراحی و اجرا نشده

ها  مشی چون این خط. تکلیفی نامید هاي رفع مشی آنها را خط
ش فشارها و انتقال بدون تأمل و تفکر جدي و صرفاً براي کاه

هاي کشور  مشی بارها به صورت موقت تدوین و به درون خط
کننده باالیی خواهند  شوند در نتیجه نقش تخریب تزریق می

اي خود را  مشی  داشت که در قالب تناقضات درون و بین خط
هاي  تواند جلوه هاي متناقض می مشی خط. دهند نشان می
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اران باشند که پیامدهاي گذ مشی بینی خط تدبیري و کوته بی
  .مخربی در پی خواهند داشت

 )سیاستی(مشی  موازي کاري خط 4- 4

هاي از سر خود واکنی،  مشی یکی دیگر از مشخصات خط
. هاست مشی دنبال کردن اهدافی موازي با سایر خط

هاي عمومی کشور را افزایش  هاي موازي هزینه مشی خط
. کنند یان ایجاد میدهند و نوعی ابهام و سردرگمی در مجر می

هاي اصیل در کنار  مشی رو قرار گرفتن خط از این
. دهد تکلیفی اثربخشی آنها را نیز کاهش می هاي رفع مشی خط
تکلیفی براي کسب حرمت اجتماعی تالش  هاي رفع مشی خط
هاي اصیل قرار دهند و در  مشی کنند خود را در کنار خط می

. ات خود ادامه دهندها به حی مشی سایه تصویر مثبت آن خط
هاي  هاي فرهنگی نگاه کنید برخی از برنامه مشی اگر به خط
هاي  تکلیفی را خواهید دید که زیر چتر برنامه فرهنگی رفع

اي  مشی  فرهنگی اصیل دیگر که داراي حساب و کتاب خط
هایی  دهند ولی در اصل برنامه هستند به حیات خود ادامه می

هاي دیگر  اساس یکی از ویژگیبر این . تکلیفی هستند رفع
هاي سر خود واکنی آن است که موازي با سایر  مشی خط
گیرند ولی حامیان و طرفداران آنها  هاي دیگر قرار می مشی خط

کنند با ایجاد مرزي هرچند اندك هویت مستقلی به  تالش می
هاي اصیل کماکان با  مشی آنها بدهند و با نزدیکی خود با خط

  .ات خود ادامه دهندکسب بودجه به حی
 )سیاستی(مشی  انسجام خط 5- 4

هاي هر  مشی اشاره به حالتی در میان برنامه  انسجام خط
ها معطوف به هدف  مشی دارد که در آن حالت همه برنامه خط

ها براي اثبات  در این حالت بین برنامه. مشی هستند غایی خط
ن رقابتی وجود ندارد و نوعی تعادل بی "برتري عملکردي"

گیرد که در آن ضمن هماهنگی بین آنها،  ها شکل می برنامه
. گردد افزایی در راستاي تحقق هدف غایی ایجاد می نوعی هم

ها نیز  مشی بایست با سایر خط مشی می  از طرف دیگر هر خط
ها باید  مشی انسجام داشته باشد و در این حالت کلیت خط

داف از افزایی در جهت تحقق اه ضمن هماهنگی نوعی هم
هاي فرهنگی در کنار  مشی خط. شده ایجاد کنند پیش تعیین

هاي پژوهشی، اقتصادي و سیاسی باید چنان  مشی خط
ها ایجاد کند که رقابت و  مشی منسجمی از خط مجموعه

مشی   ها شکل نگیرد و هر خط مشی تعارض مخرب بین خط

هاي دیگر را از  مشی براي باال بردن عملکرد خود، خط
مشی آموزش عالی کشور که بر  خط. برحذر ندارد اثربخشی

ارشد و  هاي کارشناسی، کارشناسی گرایی در دوره محور مدرك
دکتري استوار است تالش دارد آمار دانشجویان کشور را 

) سیاستی(مشی  برجسته سازد و از این طریق عملکرد خط
اي به  توجه به اینکه کشور با پدیده خود را باال نشان دهد بی

التحصیالن مواجه است و سازمان حفاظت از  م بیکاري فارغنا
هایی  بوم از ایجاد کارخانه محیط زیست هم براي حفظ زیست

شوند جلوگیري  که منجر به ایجاد شغل در یک منطقه می
مشی نیز  هاي درون هر خط این امر در مورد برنامه. کند می

ن در به عنوان مثال برنامه افزایش مشارکت زنا. صادق است
امور اجتماعی را با برنامه افزایش کیفیت زندگی کاري در 

  .دها مقایسه کنی خانواده
تکلیفی هم از حیث درونی و هم از حیث  هاي رفع مشی خط

هاي دیگر از خاصیت  مشی قرار گرفتن در میان خط
بخشی مناسبی برخوردار نیستند زیرا این قبیل  انسجام
نظریه برنامه دچار  مشی و  ها از حیث رژیم خط مشی خط

مشی دچار نوعی   نقص جدي بوده و از درون و بین خط
پس . تناقض هستند بنابراین فاقد خاصیت انسجامی هستند

تکلیفی خاصیت انسجامی آن  هاي رفع مشی براي شناخت خط
  .توان مدنظر قرار داد را نیز می

 )سیاستی(مشی  زدگی خط سیاست 6- 4

هاي سیاسی  هاي عمومی ارزش مشی تردیدي نیست که خط
ها و احزاب سیاسی را در عمل پیاده  ها، دولت حکومت

هاي  مشی حتی در جوامع به ظاهر پیشرفته، خط. کنند می
عمومی تجلی تقاضاهاي عامه نیستند بلکه تجلی ترجیحات 
نخبگان سیاسی حاکم بوده و نگاه صوري آنها به دو اصطالح 

politics  وpolicy دهد که جنس هر دو یکی  نشان می
ها حاکم  مشی به عبارت دیگر عقالنیت سیاسی بر خط. است

ها و منافع سیاسی  ها مزین به ارزش مشی است یعنی خط
ها و  ها، نظریه شوند ولی دانشمندان و علما مدل حاکمان می
گذاران قرار  مشی هاي علمی متعددي در اختیار خط چارچوب

از جمله (ها  توانند به مدد آنها به سایر عقالنیت ه میاند ک داده
نیز ) اي، قانونی و اخالقی عقالنیت علمی، اقتصادي، حرفه

تکلیفی در فضاي سیاسی  هاي رفع مشی وقتی خط. توجه کنند
توجه به منفعت عامه  شود سیاستمداران بی حاکم می
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ین کنند که منافع حزبی و قومی را تأم هایی تدوین می مشی خط
ها دچار  مشی شود که خط در این حالت گفته می. کنند

هاي  مشی بنابراین خط. اند زدگی افراطی شده سیاست
اي که  زدگی باالیی دارند به گونه تکلیفی صبغه سیاست رفع

کنند زیرا به  مردم عادي در گفتمان روزمره خود از آن یاد می
هرچه تعداد . تشخیص است خوبی براي آنها قابل

اي افزایش پیدا کند محبوبیت مردمی  هاي این گونه یمش خط
بنابراین یکی از خصایص . کند حزب حاکم کاهش پیدا می

سیاسی،  اصحابتکلیفی راضی کردن  هاي رفع مشی بارز خط
اي خاص که در زمانی  سازي براي رشد گروه یا طبقه زمینه

هاي مالی و انتخاباتی کند یا  خاص به حزب سیاسی کمک
مشی براي منحرف کردن اذهان عمومی نسبت   خط کنی ردگم
هاي دیگري است که نفع سیاسی و انتخاباتی  مشی به خط

این سیاستمداران براي جلوگیري از . حزب حاکم در آنهاست
توجه شهروندان، به عقالنیت سیاسی ظاهري چنگ  جلب
به عبارت . زدگی آنها بارزیت خاصی دارد زنند که سیاست می

رضایت بازیگران سیاسی و به بهاي فداشدن  دیگر براي کسب
هایی تدوین و اجرا  مشی شود خط ها تالش می سایر عقالنیت

کار خدمت  اي سیاسی شان به عده شود که با همه تبعات منفی
هاي متمادي براي  وزراي راه و ترابري کشور طی سال. کند 

ها و  هایی در مراکز استان رضایت نمایندگان مجلس فرودگاه
عقالنیت (اند که هیچ توجیه اقتصادي  ها ساخته اً شهرستانبعض

ندارد ولی ساخت آنها مانع استیضاح یک وزیر شده ) اقتصادي
هاي خود تالش  حزبی حزب حاکم براي کمک به هم. است
اي را ثروتمند و  کند با دستکاري نرخ تعرفه واردات، عده می
که بر  اي هر قبیله، حزب یا عشیره. اي را بیکارکند عده

کند در پرتو نظریه  شود تالش می نهادهاي کشور حاکم می
سیستم غنائم جنگی، دست به تقسیم غنائم بزند و کشور را به 

رو  از این. اي و یا استانی خود سوق دهد سمت اهداف قبیله
کند که با  هایی را تدوین می مشی براي تحقق این هدف خط
ی و استانی خود را هاي قوم مشی جلب نگاه مردم به آنها، خط

تکلیفی نسبت به سایر  هاي رفع مشی بنابراین خط. اجرا کند
  .زدگی بیشتري برخوردار هستند ها از سیاست مشی خط

 )سیاستی(مشی  م پایش و ارزیابی خطنظا 7- 4

کند باید  مشی هدفی را دنبال می از آنجا که هر خط
به م پایش و ارزشیابی باشد تا میزان نیل نظاداراي نوعی 

هایی که در شبکه  مشی خط. مشی مشخص شود  اهداف خط
گیرند و تابع نوعی نظریه برنامه  هاي عمومی قرار می مشی خط

هاي  مشی اما خط. شوند تردید پایش و ارزیابی می هستند بی
هم بیرون  "مشی  هاي خط بیانیه"تکلیفی حتی اگر از دفتر  رفع

ر در جامعه رها بیایند صرفاً براي رهایی از بارها یا فشا
م نظاوجود . شوند و پایش و ارزشیابی منسجمی ندارند می

شود ضرورت و عدم ضرورت  پایش و ارزشیابی باعث می
اگر درگذر زمان . مشی مشخص شود ادامه حیات یک خط
شته و منشأ اثر اآورد چندانی ند مشی ره  مشخص شد که خط

ي ها مشی خط. نبوده به عمر آن خاتمه داده خواهد شد
تکلیفی براي تضمین ادامه حیات خود از سیستم پایش و  رفع

چون درگذر زمان . کنند ارزشیابی عالمانه و عامدانه فرار می
ها در پرتو سیستم پایش و ارزشیابی  مشی عملکرد این خط

تخصصی و حتی مردم عادي - مشخص شده و جوامع علمی
گذاران  مشی شوند خط ها آگاه می مشی از ماهیت این خط

برپایی یک سیستم پایش و (کنند از این مهم  تالش می
اجتناب کنند یا اگر هم سیستمی طراحی ) ارزشیابی منطقی

  .کنند وظایف خود را چندان که باید انجام نخواهند داد می
 هاي عمومی کاهش یا انتقال هزینه 8- 4

طور  به(هاي اصالحی در بخش دولتی  بخش عظیمی از نهضت
اري، مدیریت دولتی جدید، مدیریت خاص نهضت مدیریت اد

. اند ها بوده هاي دولت در پی کاهش بار هزینه) ارزش عمومی
رو با طرح اصطالحی به نام حکمرانی از آن حکومت و  از این
سازي  اند دست به کوچک گري از آن مردم، تالش کرده تصدي

سازي، بستن قرارداد، کاهش مقررات،  خصوصی. دولت بزنند
ها  از جمله ابزارهاي کاهش بار مالی دولت.. .سپاري و برون

این ابزارها در بسیاري از قلمروهاي . شود محسوب می
برخی از کشورها به کار گرفته شده ) حتی دفاعی(مشی   خط
هاي  ها براي رهایی از حجم هزینه بر این اساس، دولت. است

عمومی و به بهانه اینکه دولت کارفرماي خوبی نیست بخش 
ها و اموال دولتی را به بخش خصوصی  شرکتعظیمی از 

اند به جاي پاروزدن، هدایت کشتی را بر  واگذار و تالش کرده
ها موفق  در این مسیر هم برخی از دولت. عهده بگیرند

هاي انتقال یا  مشی علت موفقیت آنها به نوع خط. اند بوده
ها  مشی گردد بلکه به هدف غایی آن خط ها برنمی کاهش هزینه

در اینجا هدف دولت صرفاً کاهش بار مالی . گردد برمی
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ها یا انتقال به بخش خصوصی نیست بلکه کارآمدسازي  دولت
ها با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ملی است لیکن برخی  هزینه
تکلیفی را در پیش  مشی رفع ها در این زمینه صرفاً خط دولت
اي  براي مثال چون آموزش و پرورش بار هزینه. گیرند می

شوند  عظیمی بر دوش دولت دارد مدارس خصوصی برپا می
گیرد و  ولی پایش و ارزشیابی صحیحی از آنها صورت نمی

کیفیت ملی آموزش و پرورش که باید هدف غایی قلمرو 
آموزش و پرورش باشد مدنظر قرار ) سیاستی(مشی  خط
گیرد چون دولت صرفاً قصد دور کردن برخی از وظایف  نمی

به آموزش عالی نگاه کنید که . داشته است از حوزه خود را
ها به قصد ارضاء عطش تحصیالت جوانان و  تنوع دانشگاه

تکلیفی در کشور  مشی رفع سایر شهروندان به عنوان یک خط
بندي  در سایر کشورها با رتبه. ما بر همگان مبرهن است

هاي رتبه پائین  ها، ورود افراد تحصیلکرده در دانشگاه دانشگاه
. شود ش دولتی و حتی خصوصی با دقت پایش میبه بخ

تکلیفی صرفاً در جهت کاهش  هاي رفع مشی بنابراین خط
تکلیفی  شود و از آن جهت رفع ها و انتقال آنها عرضه می هزینه

هاي  مشی بخش کلیت خط هستند که به اهداف غایی انسجام
کشور که همان ارتقاء کیفیت زندگی ملی است کمک چندانی 

  .کنند نمی
 نفوذ قدرتمند هاي ذي فشار گروه 9- 4

نفوذ وجود دارد  هاي ذي تفاوتی که بین احزاب سیاسی و گروه
نفوذ به دنبال اثرگذاري بر  هاي ذي آن است که گروه

ها و منافع خود هستند  هاي عمومی در راستاي ارزش مشی خط
. در حالی که احزاب سیاسی در پی تصاحب قدرت هستند

تماس مستقیم با چون  به مدد ابزارهایینفوذ  هاي ذي گروه
گذاران، قرار گرفتن به عنوان عقبه احزاب سیاسی،  مشی خط
ها، اعتراضات خیابانی و در نهایت اقدامات  رسانه

وسوي  ها را به سمت مشی کنند خط تالش می ،آمیز خشونت
ها هم  دولت. مدت خود سوق دهند اهداف بلندمدت یا کوتاه
ها مجبور به اتخاذ  و فشار این گروه در واکنش به تقاضاها

نفع و  هاي ذي بسته به نوع گروه. هایی خواهند بود مشی خط
ها بعضاً به صورت واکنشی و  میزان قدرت سیاسی آنها دولت

کنند  هایی را عرضه می مشی خط ،اي رهایی از فشارهاي رسانه
در برخی از کشورها هم . تکلیفی دارند که صبغه رفع

ها با  تر است و هرگاه دولت ري اقتدارگرایانهها قد مشی خط

ها مواجه شوند براي رهایی از شدت فشارها  فشار برخی گروه
اي  هایی وضع کنند که از نظریه برنامه مشی ممکن است خط

مشی قرار   هاي خط دقیقی برخوردار نیستند و درون رژیم
  .گیرند نمی

 مشی طرح خط 10- 4

نوعی معماري است هر طور که هر ساختمان داراي  همان
در نظریه ساخت اجتماعی . داردمشی نیز نوعی معماري  خط

هاي عمومی  مشی ادعا آن است که خط] 14[مشی  و طرح خط
میزان منافع و : داراي طرحی مشخص بوده که عبارتند از

اي، تعریف مسئله، نوع قواعد حاکم، ابزارها،  بارهاي هزینه
مشی و  لی حاکم بر خطمشی، منطق م هاي عقبه خط خردمایه

اي که حاکمان تمایل دارند آن را  شده هاي از قبل طراحی پیام
هاي  مشی خط. به جامعه هدف مورد نظر انتقال دهند

  .اي برخوردار نیستند تکلیفی از چنین طرح سنجیده رفع
  
  تکلیفی هاي رفع مشی آیندهاي خط پیش -5

نین توان چ در همه کشورها بنا به دالیل و شرایطی می
توانند ثابت و یا  این شرایط می. مشی را مشاهده کرد  خط

از ] 14[موقتی باشند مانند شرایطی که در چارچوب ساباتیه 
سیستمی  هاي برون آن به عنوان پارامترهاي نسبتاً ثابت یا شوکه

از آن به ] 15[و یا در چارچوب جریانات چندگانه کینکدون 
هاي فرهنگی و  یشعنوان ساختارهاي قانون اساسی و گرا

ها و  ها، نظریه در سایر چارچوب. شود اجتماعی یاد می
. آید مشی نیز ذکري از آنها به میان می هاي فرآیند خط مدل
تردید شرایط ثابت و متغیر سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،  بی

. ها مؤثرند مشی المللی بر ظهور و بروز این خط فرهنگی و بین
شوند  ها عامدانه تدوین نمی مشی خطگونه  رو همیشه این از این

و شرایطی خاص باعث افزایش یا کاهش آنها در سطح جامعه 
در ادامه، برخی از شرایط اصلی مسبب این . شود می
  . گیرد ها مورد بررسی قرار می مشی خط

 سازي مشی فقر ظرفیت خط 1- 5

گاه  هاي عمومی تکیه مشی طور که گفته شد خط همان
 ،به عبارت دیگر. حکمرانی ملی هستندها در تداوم  حکومت

هاي  مشی ها خط براي هدایت جامعه ابزار اصلی حکومت
اند  ها درگذر زمان پی برده رو حکومت از این. عمومی هستند

داري باید به دانش  که براي موفقیت در امر حکومت
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اگرچه در ابتداي امر . گذاري عمومی مجهز شوند مشی خط
اري بر حکمت علمی و تجربه گذ مشی بخش اعظم دانش خط

را متقاعد ] 16[السول  ،عملی استوار بود ولی گذشت زمان
 "گذاري براي دموکراسی مشی علم خط"ها به  کرد که حکومت

هاي اصلی و اساس علم  رو پایه نیاز دارند از این
با برجسته شدن اهمیت . گذاري را بنیان گذاشت مشی خط

داري  بازار حکومت گذاري آثار متعددي به مشی علوم خط
اکنون در . عرضه و در نتیجه تبدیل به یک رشته علمی شد

هاي  ها دانشجویان زیادي در دوره بسیاري از دانشگاه
گذاري عمومی مشغول به  مشی ارشد و دکتري خط کارشناسی
ها و افزایش اعضاء هیأت  با بسط دوره. باشند تحصیل می

مومی هم بسط گذاري ع مشی علمی و دانشجویان، دانش خط
بر این اساس مطالبات . بسیاري پیدا کرده است

مشی  تحلیل خط -گذاري عمومی در سه محور الف مشی خط
فرآیند  -؛ ب)دولت چه کاري بایستی انجام دهد(

مشی را تدوین  دولت چگونه خط(گذاري عمومی  مشی خط
دولت چه کاري (مشی عمومی  ارزشیابی خط -؛ و ج)کند

ها و  در این راستا حکومت. شود انجام می؛ )انجام داده است
سازي را به اتکاء  مشی کنند ظرفیت خط ها تالش می دولت

تجهیز سیاستمداران، وزراء و مدیران دولتی به چنین دانشی 
براي ) هاي عمومی مشی خط(هاي آنها  حل افزایش دهند تا راه
تزریق . هاي علمی و منطقی باشد حل اداره کشور راه
گذاري عمومی در  مشی می و تخصصی خطمتخصصان عمو

، ایجاد مراکز )مجریه، مقننه و قضائیه(گانه  قواي سه
طور طراحی کانون  پژوهی در سه قوه و همین مشی خط
سازي براي برپایی  ها و زمینه پژوهی در وزارتخانه مشی خط

کارهاي مهم  هاي پژوهشی خصوصی، از جمله راه سازمان
بر . سازي هستند مشی ت خطها براي افزایش ظرفی حکومت

پژوهی در کشورها افزایش یابد  مشی این اساس هر چه خط
هاي علمی که منشأ اثر سازنده باشند  مشی احتمال اتخاذ خط

رو نویسنده مدعی است  از این. هم افزایش خواهد یافت
ترین سرمایه کشورها در فضاي  مشی، بزرگ سرمایه خط
المللی عرصه جنگ  المللی است و عرصه بین رقابتی بین

برگ برنده کشورها هم صرفاً منابع مادي . هاست مشی خط
داري  نیست بلکه سرمایه...) طبیعی، فیزیکی، انسانی و(

داري باشد و  تواند زیرساخت همه نوع سرمایه مشی می  خط

این . همه کشورها تالش دارند این سرمایه را افزایش دهند
. هاست ز سایر سرمایهبرداري عاقالنه ا سرمایه مأخذ بهره

گذاري بیشتري در این حوزه صورت گیرد  هرچه سرمایه
ها هم افزایش خواهد  آفرینی از سایر سرمایه قدرت ثروت

کشورهایی که دچار فقر این سرمایه هستند . یافت
تکلیفی صادر خواهند کرد که البته این نوع  هاي رفع مشی خط
سر عمد و ها در چنین کشورهایی ممکن است از  مشی خط

برداري حزبی و باندي هم نباشد بلکه ناشی از  قصد بهره
گذاري باشد زیرا  مشی ظرفیتی حوزه خط ناتوانی و بی

هاي  حل اي نیستند راه کشورهایی که داراي چنین سرمایه
داري آنها در چنبره افکار و نه قوانین علمی گیر  حکومت

تمال اي خاص اح اتکاء صرف به افکار عده. خواهد افتاد
  .تکلیفی را افزایش خواهد داد هاي رفع مشی گیري خط شکل

 بینی سیاسی نزدیک 2- 5

بین هستند زیرا حیات و ممات  اساساً سیاستمداران، نزدیک
آنها درگرو رأي شهروندان است که بر اساس دوره زمانی 

هاي  جمهور براي دوره نمایندگان مجلس و رئیس(خاصی 
رو سیاستمداران  از این. شوند اب میانتخ...) ساله و چهار یا پنج
هاي خود را در بازه زمانی مدنظر عملی  کنند وعده تالش می
براي سیاستمداران، مدیریت برداشت شهروندان از . سازند

. شان در انتخابات آتی امري حیاتی است کارآمدي و اثربخشی
آوري به کارها و امور بلندمدت که نتایج آن در  رو روي از این
تري رخ خواهد داد چندان مورد  هاي زمانی بلندمدت بازه

بینی سیاسی اشاره به ترجیح  نزدیک. توجه قرار نخواهد گرفت
مدت به جاي منافع میان و بلندمدت دارد و  منافع کوتاه

مشی به جاي   طور اشاره به این نکته که قلمروهاي خط همین
اثرات اندیشند و  توجه به کلیت جامعه صرفاً به حوزه خود می

  .گیرند ها را نادیده می هاي سیاسی خود بر سایر حوزه تصمیم
بینی سیاسی،  در این حالت بازیگران سیاسی دچار نزدیک

هاي  مشی ممکن است براي ماندن در قدرت به خط
تکلیفی روي آورند تا تصویر عمومی از خود را در اذهان  رفع

نگام مخاطبان مثبت سازند و از آن طریق با کسب رأي در ه
  .انتخابات به حیات سیاسی خود ادامه دهند

 ها مشی تقلیدي بودن خط 3- 5

سازي و حرکت به سمت همگرایی  رشد جهانی در فضاي روبه
کنند بنا به دالیل مختلفی  ها تالش می ، حکومت]17[مشی   خط
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از جمله آموختن از دیگران، رقابت با دیگر کشورها یا از سر 
اند بعضاً بدون توجه به  تجربه کردهاجبار راهی را که دیگران 

در این راستا کشورهایی . هاي بومی خود در پیش گیرند زمینه
سازي بومی هستند مسیر تقلید را در  مشی که فاقد ظرفیت خط

گیرند و چون زیرساخت الزم براي اجراي آن  پیش می
کنند  ها را هم ندارند صرفاً تیري در تاریکی رها می مشی خط

. المللی را رعایت کنند ران شوند یا قوانین بینتا شبیه دیگ
ها و قراردادي کردن کارشناسان  سپاري سازي، برون خصوصی

که با هدف افزایش کیفیت در پرتو افزایش کارآمدي تجویز 
تنها در برخی از کشورها منجر به اهداف هنجاري  اند نه شده

. مدنظر نشده بلکه مسائل دیگري را هم در پی داشته است
ها از یک  مشی لت این امر را باید در بستر اجراي این خطع

. سازان از طرف دیگر جستجو کرد مشی طرف و نیت خط
شوند و صرفاً  بسیاري از سیاستمداران دچار هوس سیاسی می

در این . کنند تکلیفی را در جامعه پیاده می هاي رفع مشی خط
ظور اخذ به من(المللی از کشور  حالت براي ایجاد تصویري بین

هایی اجرا  مشی صرفاً خط...) المللی پول و وام از صندوق بین
تکلیفی و در جهت کسب برند  شوند که تجلی نیت رفع می
ها با دیگر  مشی المللی است در حالی که این خط بین
ها همسو نیستند؛ نظریه برنامه خوبی ندارند و  مشی خط

نابراین باشند ب مشی منسجم می  همچنین فاقد یک رژیم خط
هاي  بینی سیاسی در پی خواهند داشت که یکی از جلوه نزدیک

هاي  مشی بینی نیز طراحی و اجراي خط این نوع نزدیک
  .تکلیفی است رفع

 نظام ارزیابی عملکرد حزبی 4- 5

ساالر با هر فلسفه سیاسی، رقابت  در کشورهاي مختلف مردم
ن گذاري کشور را تعیی مشی بین احزاب سرنوشت مناصب خط

کند و شهروندان بنا به عملکرد حزبی به ماندن یا رفتن  می
احزاب سیاسی براي . دهند گذاران فعلی رأي می مشی خط

هایی  مشی کنند خط استمرار حضور در قدرت تالش می
رو به  از این. تدوین کنند که حیات آتی آنها را به خطر نیندازد
گذاري  مشی جذب متخصصان در بدنه تخصصی مراکز خط

ها اعتبار آنها را نزد مردم  مشی کشور خود همت گمارده تا خط
ولی در کشورهایی که احزاب سیاسی ثابت . مخدوش نکند

ها  مشی وجود ندارد و سیاست حزبی امري متداول بوده خط
ممکن است از استحکام فکري و محتوایی الزم برخوردار 

مین در این حالت احتمال دارد احزاب سیاسی براي تأ. نباشند
هایی از جنس از سر خود واکنی  مشی مدت، خط اهداف کوتاه
گیري عملکرد مناسبی در یک  اگر رژیم اندازه. را عرضه کنند

کشور باب نباشد و احزاب مختلف بتوانند تغییر شکل دهند 
تکلیفی بیشتر  هاي رفع مشی در آن کشور متداول شدن خط

  .خواهد بود
 پذیري مجریان ظرفیت سیاست 5- 5

هاي عمومی  مشی هاي سیاسی، خط رسد نظام نظر میبه 
  :کنند جوهري خود را به دو شیوه متمایز تدوین می

برخی از آنها با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و با نگاه  
ها و تهدیدهاي فرارو، دست به تدوین  به فرصت

این ظرفیت ایجاد زنند و در پرتو  هاي عمومی می مشی خط
بر . گیرند اي را در پیش می شده ا اصالحهاي جدید ی راه شده،

مشی ، بحث مهمی در فرآیند  این اساس ظرفیت خط
براي مثال مراجعه کنید به (گذاري عمومی است  مشی خط

هاي  مشی ، در نبود ظرفیت الزم براي اجراي خط])18[
هاي الزم  شود قبل از اجراي آنها ظرفیت تدوینی، تالش می

سازي اجرا، امر مهمی در تحقق  بنابراین ظرفیت. تمهید شود
تردید اگر ظرفیت  بی .هاي عمومی است مشی اهداف خط
هاي عمومی در هنگام تدوین مدنظر  مشی مجریان خط

پذیري آنها تا حد زیادي تضمین شده  قرارگرفته باشند سیاست
مشی عمومی، ملزومات فکري، نهادي،  اگر مجریان خط. است

مشی  د ظرفیت اجراي خطاي را دارا باشن قانونی و شبکه
عمومی وجود دارد و هر مجري در هر سطحی در پرتو آن 

  . کند وظایف خود را به درستی انجام دهد ظرفیت تالش می
اي اقتدارگرایانه یا  در حالت دوم نظام سیاسی به شیوه

هایی را تدوین و از سربازان اجرایی  مشی گرایانه خط آرمان
ولی چون ظرفیت . ا اجرا کنندخواهند که آنها ر ها می مشی خط

هاي فرار از اجرا،  الزم در مجریان وجود ندارد یکی از روش
وقتی از . هایی است مشی تکلیف از خود در چنین خط رفع

شود بر اساس برنامه توسعه کشور  اي درخواست می وزارتخانه
اي  هزار شغل طی یک سال ایجاد کند و چنین وزارتخانه 900

نظیر زیرساخت (اي  مشی  راي چنین خطهاي اج از زیرساخت
برخوردار نیست طبیعتاً ) اي قانونی، نهادي، فکري و شبکه

وقتی از یک استاد دانشگاه در یک . راهی جز آمارتراشی ندارد
مشی ترفیع و  شود بر اساس خط شهرستان دورافتاده تقاضا می
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چاپ  ISI ارتقاء وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باید مقاله
ولی این استاد نه محملی براي پژوهش و نه آشنایی با کند 
هایی  هاي تخصصی انگلیسی دارد به دنبال فصلنامه زبان
  .هاي تقلبی چاپ کنند گردد که مقاله می

گیري پدیده  آیندها یا عوامل مؤثر بر شکل پس یکی از پیش
به . تکلیفی، فقدان ظرفیت مجریان است هاي رفع مشی خط

گذاران از  مشی پذیري منطبق با نیات خط سیاست ،عبارت دیگر
هاي الزم و کافی در  جانب مجریان، درگرو وجود ظرفیت

هاي  مشی شود جوهره خط آنهاست که فقدان آن باعث می
ها در کشور رها و یا دچار  مشی ابالغی، استحاله شده یا خط

  .تغییرات شوند و یا اینکه در عمل خاتمه داده شوند
 مشی سطوح باال  خطتناقضات  6- 5

هاي  مشی گیري خط ساز شکل یکی دیگر از عوامل زمینه
. هاي عمومی است مشی تکلیفی، وجود تناقضات در خط رفع

هاي اعتباري بانکی  اگر دولت براي تقویت تولید ملی دستگاه
کند و همزمان نرخ تعرفه گمرکی را پائین  جدیدي تأسیس می

کاالهاي خارجی و انبار  آورد پیامد آن واردات روزافزون می
گرایی افراطی در  اگر دولتی قانون. شدن کاالهاي داخلی است

هاي تولیدي را در پیش بگیرد از طرف دیگر  پرداخت وام
هاي ریسکی دعوت کند ما  گذاري گذاران را به سرمایه سرمایه

اگر دولت . مشی متناقض خواهیم بود شاهد نوعی خط
مشی عمومی خود  را خطگذاري در مناطق محروم  سرمایه
داند ولی در واگذاري زمین براي استقرار واحدها محیط  می

دهد دچار نوعی تناقض  زیست را در اولویت قرار می
  .شده است) سیاستی(مشی  خط
هاي متناقض باعث ایجاد سردرگمی هم در میان  مشی خط

دهنده جوامع و هم در بین  مجریان و هم در عناصر شکل
گیري تناقض بین  اینکه عوامل شکل. شود میبازیگران خارجی 

هاي عمومی چیست از منظرهاي مختلفی مورد بحث  مشی خط
اي از منظر تعریف مسئله به آن  قرارگرفته است براي مثال عده

  ].5[اند  نگاه کرده
 مشی  حسابداري خط 7- 5

اي  هاي درآمدي و هزینه مشی تجلی خط ، وخرج دولت دخل
کشورها براي محاسبه درآمدها و هزینه نوعی . آنهاست

 و حساب. گیرند را در پیش می) سیاستی(مشی  حسابداري خط
شود دقت در جاگذاري آنها در  ها باعث می مشی کتاب خط

هاي عمومی از یک طرف و اجراي دقیق این  مشی خط تدوین
هاي  مشی شود خط ، باعث میدیگر ها از طرف مشی خط
ها را  مشی کشورهایی که خط. تکلیفی ظهور و بروز نکنند رفع

اي منتشر کرده و به پایش و ارزشیابی آنها  صرفاً در قالب بیانیه
هاي  مشی گیري خط پردازند زمینه مساعدي براي شکل نمی
تک قلمروهاي  ها و تک اگر حکومت. تکلیفی دارند رفع
شوند  1)سیاستی(مشی  سابداري خطمشی مجهز به ح  خط

  .تکلیفی در کشور رخ نخواهد داد هاي رفع مشی پدیده خط
 ثبات سیاسی 8- 5

هاي  مشی شود خط یکی دیگر از عواملی که باعث می
تکلیفی ظهور و بروز پیدا نکنند مقبولیت نظام سیاسی در  رفع

المللی  داخل و جایگاه تأثیرگذار و باثبات آن در عرصه بین
هایی که از درون با مخالفان برانداز و از بیرون  حکومت .است

با تهدیدات خارجی مواجه باشند امکان در پیش گرفتن 
گونه  در این. تکلیفی توسط آنها بیشتر است هاي رفع مشی خط

ها، دولت براي حفظ ثبات داخلی و مدیریت  حکومت
داشتن شهروندان به  تهدیدات خارجی از طریق راضی نگه

ثبات داخلی و خارجی . آورند هایی روي می مشی  چنین خط
باعث ایجاد فرصت حاکمیت عقالنیت در تاروپود جامعه 

شود زیرا ترس از حال و آینده اجازه اندیشیدن و تدوین  می
ها براي  شده را نخواهد داد و حکومت هاي حساب مشی خط

واکنش به تقاضاهاي داخلی و پاسخ به تهدیدات خارجی، 
هاي  گیرند که به واسطه واکنش را در پیش می هایی مشی خط

  .بعدي معلق خواهند ماند
 گیري فرهنگ پاسخ 9- 5

وقتی شهروندان یک کشور شهروندان فاضل و فعالی در 
هاي مختلف حکومتی نباشند و طلب پاسخگویی از  عرصه

حکومت و دولت خود نکنند فرصتی براي سیاستمداران و 
مشی را در   توانند هر نوع خطآید تا ب گذاران پیش می مشی خط

گري ملی عامل مهمی در نوع  فرهنگ پرسش. پیش گیرند
گیرند  ها در پیش می ها و حکومت هایی که دولت مشی خط

هاي  مشی خبر از رصد خط شهروندان ناآگاه و بی. خواهند بود
هاي  مشی ساز بزرگی براي در پیش گرفتن خط عمومی، زمینه

ز آنجایی که حکومت و دولت از ا. تکلیفی خواهند بود رفع
پیگیري شهروندان در امان هستند و محافل علمی و تخصصی 
                                                 
1- Public Policy Accounting 
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پردازند  هاي موجود نمی مشی کشور هم به انتقاد از خط
تکلیفی زمینه بروز و ظهور پیدا خواهند  هاي رفع مشی خط
نوع فرهنگ سیاسی کشورها تجلی این نوع رفتارهاي . کرد

  .شهروندان خواهد بود
 )سیاستی(مشی  کنی خط ردگم 10- 5

ها شبکه عظیمی از  طور که گفته شد همه حکومت همان
. کنند ها را به قصد تحقق اهدافی خاص طراحی می مشی خط

هاي  مشی همه خط) سیاستی(مشی  این شبکه کلی خط
اي، توریسم،  آموزش و پرورش، انرژي هسته(قلمرویی 

سیاستمداران . دهد را تحت پوشش قرار می...) آموزش عالی و
. گذاران هر حوزه در پی اهداف خاص خود هستند مشی و خط

خبر گذاشتن شهروندان در یک حوزه،  بعضاً حکومت براي بی
کند  اي دیگر تالش می تکلیفی در حوزه مشی رفع  با طرح خط

هاي مدنظر خود را در آن  مشی بدون اصطکاك ملی خط
ن شهروندان ها براي سرگرم کرد حکومت. ها اجرا کند حوزه

هاي اصلی و حزبی خود  مشی در یک حوزه و پرداختن به خط
تکلیفی را در  مشی رفع ها، تعدادي برنامه خط در دیگر حوزه

  .اندازند کشور به راه می) سیاستی(مشی  تکلیفی خط بازار رفع
  
  تکلیفی هاي رفع مشی آیندهاي خط پیش -6

و در ] 20[ 2ويو بعدها ال] 19[ 1طور که در ابتدا اشنایدر همان
) 3بلند(مشی  پرداز نظریه بازخورد خط هاي اخیر، نظریه سال

 )5و جوچیم 4می(مشی   پردازان رژیم خط و نظریه] 21[
ها، سیاست را شکل  مشی اند که خط استدالل کرده] 22و12[
گیري  تکلیفی مأخذ شکل هاي رفع مشی در نتیجه، خط. دهند می
هاي  مشی تکلیفی در جامعه خواهند شد و بعدها خط رفع

. ها شکل خواهند گرفت عمومی دیگر نیز در پرتو آن سیاست
ندان، تکلیفی، گفتار، نگرش و رفتار شهرو هاي رفع مشی خط
بر . دهند ها و جوامع را تحت تأثیر قرار می ها، سازمان گروه

این اساس باید به آثار گفتاري، نگرشی و رفتاري آحاد فردي 
تکلیفی مآخذ  هاي رفع مشی خط. و سازمانی جامعه توجه کرد

هاي فضاي گفتمان جامعه،  سازي ها، مسموم ها، تهمت زنی انگ
به عبارت دیگر . خواهد بود. ..هاي زبانی و ها، کرنش چاپلوسی

                                                 
1- Schottschneider 
2- Lawi 
3- Beland 
4- May 
5- Jochim 

هاي عمومی دارد  مشی زبان جامعه که اثر فراوانی بر خط
سازند و آنها را به شدت تحت  را می] 23[مشی   روایات خط
زبان نقش بسیار مهمی در شکل، محتوا و . دهند تأثیر قرار می

  ].24[صبغه عناصر مختلف حکومت و جامعه دارد 
تکلیفی منجر به  هاي رفع شیم نویسنده مدعی است تکرار خط

یعنی تاروپود . خواهد شد "تکلیفی زبان رفع"شکل گیري 
دهد  ها و عباراتی را در خود جاي می درگذر زمان واژه ، زبان

فساد . کند ها کمک می مشی گونه خط که به تقویت حضور این
 ،از طرف دیگر. زبانی کلید سایر فسادها خواهد بود

ها،  ها، ناامیدي أخذ بدبینیتکلیفی م هاي رفع مشی خط
هاي نگرشی در  ها و بسیاري از پدیده اعتمادي ها، بی ناباوري

هایی شهروندان و  مشی چنین خط. آحاد جامعه خواهد بود
سایر عناصر جامعه را نسبت به حکومت از یک طرف و 

ظن ملی  سازند و حسن همتایان خود از طرف دیگر بدبین می
درگذر زمان بخش عظیمی از . دشو به سوءظن ملی تبدیل می

گذاران و  مشی مردم نسبت به حاکمان، سیاستمداران، خط
اعتماد  مدیران دولتی اطمینان خود را از دست داده و به آنها بی

خواهند شد که در نتیجه این رخداد، تردید نسبت به اصالح 
نتیجه غایی این تغییر نگرش، . جامعه گسترش خواهد یافت

اعتقادات راسخ آحاد جامعه است که هزینه تضعیف باورها و 
  .ها در پی خواهد داشت سنگینی براي حکومت

اي  تکلیفی رفتار ملی را به صورت آشیانه هاي رفع مشی خط
تحت تأثیر قرار داده و سطوح مختلف به تبعیت از سطوح 

تکلیفی را پی خواهند  هاي رفع مشی باالیی خود اتخاذ خط
ها رفتارهاي  مشی دهد که این خط فاجعه زمانی رخ می. گرفت
در . ها رسوب دهند ها و سازمان تکلیفی را در افراد، گروه رفع

این حالت کیفیت زندگی ملی در معرض تهدیدات بسیار 
در نظر بگیرید اگر معلمان جامعه، . جدي قرار خواهد گرفت

مأموران گمرك کشور، پاسداران امنیت جامعه، تولیدکنندگان 
... المللی و کنندگان کشور در عرصه بین مذاکرهمواد غذایی یا 

اي شوند چه بر سر حیات سیاسی،  دچار چنین عارضه
. ملت و کشور خواهد آمد... اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و

اگر این سه مأخذ تحولی زبان، ذهن و جسم جامعه دچار 
سازي آن باید  ها براي پاك تکلیفی شود حکومت پدیده رفع

البته اگر به حیات خود (یی را پرداخت کنند هاي باال هزینه
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ترین آثار گفتاري،  در بخش بعد برخی از مهم). ادامه دهند
  .کنیم ها را بررسی می مشی گونه خط نگرشی و رفتاري این

  گذاريمشی خطهاي تخریب چهرهگیري فضاي شکل 1- 6
هاي عمومی در سه عامل مشروعیت،  مشی قوت و قدرت خط
وقتی فضاي جامعه آکنده . ي آنها نهفته استانسجام و پایدار

هایی  مشی هایی است که شهروندان آنها را خط مشی از خط
ها در عمل و  مشی کنند از آنجا که خط تکلیفی تصور می رفع

کنند و نه در حالت  هنگام پیاده شدن، هویت سیاسی پیدا می
هاي عمومی مشروعیت  مشی تردید خط مشی، بی بیانیه خط

شناختی ایجادي براي افراد نسبت به یک  یت روانخاص(خود 
مشی مناسب،  سازد آن خط مشی که آنها را معتقد می خط

طور به  همین. را از دست خواهند داد) صحیح و عادالنه است
) آگاهانه یا ناآگاهانه(تکلیفی  هاي متعدد رفع مشی واسطه خط

هاي عمومی  مشی قلمرویی خط انسجام قلمرویی و میان
هاي مبهمی به جوامع  فقدان انسجام، پیام. خواهد شد مخدوش

بر ]. 25[کند  هایشان مخابره میهدف در مورد اهمیت دغدغه
مشی  تکلیفی فاقد رژیم خط هاي رفعمشی این اساس چون خط

با توجه . و نظریه برنامه هستند دوام نخواهند داشت) سیاستی(
سیاسی  مشی درگرو پایداري تعهدات به اینکه دوام یک خط

تکلیفی  هاي رفعمشی است و تعهدات سیاسی نسبت به خط
شود قاعدتاً تابع مشرب ملی است که مرتباً هم دچار تغییر می

هاي اي استمرار نخواهد داشت و البته هزینهمشی چنین خط
آور خواهند  ها نیز براي کشور سرساممشی تعویض مستمر خط

د واکنی، کلیت هاي از سر خومشی به دلیل حضور خط. برد
هاي عمومی زیر سؤال خواهد رفت اگرچه ممکن مشی خط

هاي عمومی سنجیده و مشی است در کشور خط
وقتی چهره . اي هم وجود داشته باشد شده حساب
هاي عمومی در نزد افکار عمومی مخدوش شود  مشی خط

زا و در  امکان دارد پیامدهاي آن براي حکومت، متعدد، هزینه
  .غیرمنتظره باشدنتیجه 

  زنی ایجاد فضاي اتهام و انگ 2- 6
ملی، (تکلیفی در سطوح دولت  هاي رفعمشی اگر حجم خط
تکلیفی  زیاد شده و به تبع آن رفتارهاي رفع) استانی و محلی

. شوددر جامعه شیوع پیدا کند اعتماد اجتماعی مخدوش می
 اعتمادي نیز حتی اگر فردي یا گروهی از مسیر در فضاي بی

شود و اخالص دست به فعالیتی بزند متهم به سوءاستفاده می

زنی علیه وي اشاعه پیدا  سرایی انگ طور خودکار داستان به
الشعاع  هاي جامعه تحتدر این فضا همه فعالیت. کندمی

  .تکلیفی قرار خواهد گرفت پدیده رفع
 بدبینی ملی نسبت به حکومت و دولت 3- 6

اي فزونی یابد ر جامعههاي عمومی دمشی اگر حجم خط
. شهروندان نسبت به نیاز حکومت و دولت تردید خواهند کرد

تردید مستمر، نوعی بدبینی ملی نسبت به نهادها و 
وقتی . هاي حکومتی و دولتی را در پی خواهد داشت سازمان

ها، اي مختلف شاهد برنامهمشی هاي خطشهروندان در حوزه
نها در خیابان، در اذهان، در هایی باشند که تها و طرحپروژه

کاري دقتی و اهمالاند و شاهد بیرها شده... محافل و
هایشان باشند آن را نوعی ها در تحقق خواسته دولت
تردید درگذر زمان همه  دانند و بیاحترامی به خود می بی

تکلیفی قلمداد  هاي حکومت را رفع ها و پروژهاقدامات، برنامه
در گذر زمان جوهره بدبینی در آنها نهادینه  زیرا ذاتاً. کنندمی

اي را در بدبینی ملی پیامدهاي ناگوار و غیرمنتظره. شده است
  .پی خواهد داشت

 اعتمادي به حکومت نااطمینانی و بی 4- 6

اطمینان و اعتماد به حکومت به یکی از موضوعات بسیار 
براي مثال (کلیدي در ادبیات مدیریت دولتی تبدیل شده است 

اگر شهروندان یقین پیدا کنند پول آنها ]). 26[راجعه کنید به م
به نحوه مناسب، عقالنی و عادالنه توسط حکومت و دولت 

کنند و تردید به حکومت اعتماد میشود بیاستفاده می
پذیري نسبت به فرامین حکومتی از خود  رفتارهاي تبعیت

ز کنند؛ انشان خواهند داد؛ از قوانین کشور تبعیت می
کنند؛ مالیات و عوارض خود را هاي دولت حمایت می تصمیم

کنند؛  کنند؛ در انتخابات مدنی شرکت میپرداخت می
رفتارهاي داوطلبانه بیشتري از خود نشان خواهند داد؛ 
مشکالت را بیشتر تحمل خواهند کرد؛ گفتار سیاستمداران و 

ت دانند؛ در ارائه نظراگذاران خود را صادقانه می مشی خط
هاي مشی خط... . کنند ومشورتی به حکومت امساك نمی

دقتی آنها در هزینه دهنده بیها که نشانتکلیفی حکومت رفع
کردن پول شهروندان است مردم را نسبت به حکومت 

اطمینان ساخته و درگذر زمان اعتماد مردم به آن را سلب  بی
کلیفی ت هاي رفع مشی وقتی شهروندان مرتباً شاهد خط. کندمی

هاي  تردید اطمینان و اعتماد آنها به نهادها و سازمانباشند بی
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پیامدهاي نااطمینانی . حکومت و دولت مخدوش خواهد شد
  .زا خواهد بود اعتمادي به حکومت براي کشور هزینه و بی

 ناامیدي به اصالح جامعه 5- 6

یک دست، صدا "یا  "شودبا یک گل بهار نمی"عبارات 
شود که طور تصور می وقتی این. تجلی ناامیدي است ، "ندارد

تکلیفی دارند اعتماد اجتماعی مخدوش  همگان رفتار رفع
زنی سنگینی بر جامعه مستولی  شود و فضاي اتهام و انگ می

هاي سیاسی، موج از سر خود واکنی در فعالیت. خواهد شد
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، تولیدي و خدماتی سرعت 

فت و هرگونه حرکت اصالحی با عبارات فوق، خواهد گر
به جاي آنها، عبارت خواهی نشوي رسوا و . ناکام خواهد ماند

. شودهاي ملی باب میهمرنگ جماعت شو در گفتمان
تکلیفی خود  کند با عبارات فوق رفتار رفعهرکسی تالش می

شود باید همه  اي گفته میدر چنین جامعه. را توجیه کند
در نهایت هم ناامیدي به اصالح . جور بیاید چیزمان با هم

  .تکلیفی را در جامعه رسوب خواهد داد جامعه، رفتارهاي رفع
 تکلیفی هاي رفعمشی اثر پیگالمون رفتاري خط 6- 6

نظریه اثر پیگالمون اشاره به یک پدیده روانشناسی دارد که بر 
اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنشی 

به عبارت دیگر انتظارات ذهنی یک . دهندنشان میمستقیم 
فرد به صورت آشکار در چگونگی رفتار دیگران مشخص 

بر اساس این نظریه، رفتار حاکمان، سیاستمداران، . شودمی
گذاران، مدیران و کارگزاران حکومت به صورت  مشی خط

ها و دیگر  ها و افعال اعضاء و سازمانموجی در افکار، نگرش
شهروندان رفتارهاي . جامعه نفوذ خواهد کرد نهادهاي

کنند ضدشهروندي را از متولیان امور حکومت بهتر تقلید می
هاي مختلف وقتی شهروندان در حوزه. موطنان خودسایر تا 

تکلیفی حاکمان و دولتمردان باشند  هاي رفعمشی شاهد خط
تکلیفی پیدا  آنها نیز در رفتارهاي خود میل به پدیده رفع

اگر مردم یک کشور دچار این پدیده شوند کیفیت . کنند می
بهداشت عمومی، تغذیه، . زنگی ملی به خطر خواهد افتاد

در صورتی که درگیر پدیده ... امنیت، آموزش و پرورش و
معلمان . فوق شوند عواقب ناگواري نصیب کشور خواهد شد

ها، مأموران پلیس در جامعه،  در مدارس، استادان در دانشگاه
ها، ها، کارگران در نانواییزشکان و پرستاران در بیمارستانپ

پاسداران کیفیت ... هاي کشاورزي وکشاورزان در زمین

تکلیفی شوند  زندگی ملی هستند و اگر آنها دچار پدیده رفع
فراگیر شدن این پدیده . کل جامعه به مخاطره خواهد افتاد

ود و تبعات هاي واگیر خواهد بتر از بیماريبسیار خطرناك
سنگینی در پی خواهد داشت که کنترل آن نیز بسیار دشوار 

  .خواهد شد
 شناختی جامعه کاهش ظرفیت روان 7- 6

ها در تحقق اهداف ها و دولترمز موفقیت حکومت
ها فکري و مشارکت ملتاي خود در همراهی، هممشی خط

کنند به اتکاء ها تالش میرو همه حکومت از این. نهفته است
هاي عمومی مشی ازوکارهاي مختلف، ملت را درگیر خطس

هاي عمومی کشورش عجین  مشی ملتی که با خط. خود کنند
پذیري،  از طریق تبعیت(شود حکومت را در حکمرانی ملی می

رعایت قوانین، پرداخت مالیات و عوارض، مشارکت در 
اگر ملتی شاهد . همراهی خواهد کرد...) انتخابات و

تکلیفی و متعدد از جانب حکومت  ومی رفعهاي عم مشی خط
. یا دولت خود باشد تحمل روانی آنها مخدوش خواهد شد

شهروندان بدبین و عصبی، ظرفیت روانی خود را از دست 
تبعات . دهند و حکومت و دولت را همراهی نخواهند کردمی

شهروندان . کاهش تحمل ملی براي کشور فراوان خواهد بود
اند و هم مأخذ هاي عمومیمشی خط هم عامل اصلی اجراي

گذاري عمومی، شهروندان ناراحت و عصبی مشی دانش خط
که در اثر فشار رفتارهاي متناقض سیاستمداران و مدیران 

اند مداوم نقاط دولتی ظرفیت روانی خود را از دست داده
کنند و در محافل عمومی و خصوصی ضعف کشور را ذکر می

ها و میانه خود وجهه حکومتبا استفاده از عبارات عا
هاي پژوهش. سازندهاي عمومی را مخدوش میمشی خط

ها و روایات نقش دهند که داستاننشان می] 27و23[متعددي 
. هاي عمومی دارند مشی مهمی در شکست یا موفقیت خط

سرایی له یا علیه حکومت یا شهروندان محمل عظیم داستان
ها صبغه نرم دارند ولی داستانرغم اینکه علی. دولت هستند

شهروندان شاهد . اثر مهمی در رفتارهاي اعضاء جامعه دارند
سرایانی مخالف حکومت تکلیفی به داستان هاي رفعمشی خط

هاي آن تبدیل خواهند ها و طرحطور برنامه یا دولت و همین
هاي آلوده شدن فضاي عمومی جامعه به روایات و داستان. شد

ومت، فضاي تعاملی شهروندان و حکومت را منفی علیه حک
در این تعامل هر دو طرف متضرر خواهند . کندمسموم می
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شهروندان عصبی دست به رفتارهایی خواهند زد که در . شد
. آور خواهد بودهاي تولیدي و خدماتی آنها زیانکلیه فعالیت

عصبانیت ملی نسبت به حکومت در برخورد مردم نسبت به 
مخدوش شدن اعتماد . أثیر خواهد داشتیکدیگر نیز ت

یکی از تبعات بسیار ) اعتماد شهروندان به یکدیگر(اجتماعی 
  .محتمل آن خواهد بود

  
  المللی آیندهاي بینپس -7

اي مشی هاي خطسرمایه. تعامل، رمز پیشرفت کشورهاست
شان، ثروت آنها خواهد  هاي تعاملیکشورها در پرتو سرمایه

آورد حتمی تعامل بین  متقابل، ره تأثیر و تأثر. بود
هر کشوري که داراي قدرت سیاسی، اقتصادي، . کشورهاست

مذهبی است در  –اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و حتی دینی
) ها و مطبوعات مختلفرسانه(پرتو ابزارهاي مختلف تعاملی 

تواند تأثیرگذاري خود را بیشتر و تأثیرپذیري نامناسب می
مدیریت این تأثیر و تأثر کارویژه اصلی  .خود را کاهش دهد

تردید، گفتار، نگرش و رفتار درونی بی. ها خواهد بودحکومت
کشورها بر چهره گفتاري، نگرشی و رفتاري آنها در عرصه 

هاي در عصر حاکمیت رسانه. المللی اثرگذار خواهد بودبین
لحظه گفتار، نگرش و رفتار کشورها  دیجیتال قدرتمند، لحظه

المللی رصد  هاي مختلف بین ط کشورهاي دیگر و سازمانتوس
کشورهاي مختلف براي شناخت یکدیگر به . شودمی

یادگیري زبان و . شوندسازوکارهاي مختلفی متوسل می
اي مشی آموزي خطفرهنگ یکدیگر از یک طرف و درس

از . المللی متداول استاز طرف دیگر در فضاي بین] 29و28[
هاي مختلف کشورها دانشجویان به آموختن رو در دانشگاه این

بر این اساس، . آورندزبان و فرهنگ کشورهاي دیگر روي می
خصوص اثرگذارها توسط دیگر کشورها  کشورهاي مختلف به

هاي  شوند اگرچه همه کشورها به وسیله سازمانرصد می
هاي المللی به صورت سالیانه و بعضاً در قالب بازهمختلف بین
بنابراین . شوندتر پایش و ارزشیابی نیز می دمدتزمانی بلن

هاي مشی هاي گفتاري، نگرشی و رفتاري متأثر از خط جلوه
هاي  عمومی بر گفتار، نگرش و رفتار سایر کشورها و سازمان

این امر در . المللی در قبال کشور تأثیرگذار خواهد بودبین
اول تکلیفی که در برخی کشورها متد هاي رفعمشی مورد خط

اگر کشورها در رصد مستمر خود از . است نیز صادق است

تکلیفی را در  اي رفعمشی ها و آثار خط یک کشور دیگر، جلوه
گفتار، نگرش و رفتار جامعه و حکومت آن کشور ببینند دست 
به ساخت نوعی گفتار، نگرش و رفتار متناسب با آن خواهند 

شوند و مینان میگشایند؛ بدبین و نااطزبان به تخریب می. زد
تعامالت خود را با چنین کشورهایی، شکل و محتواي خاصی 

گونه  المللی اینآیند بین در بخش بعد به چند پس. خواهند داد
  .ها خواهیم پرداختمشی خط

 اي علیه کشورایجاد فضاي تخریبی رسانه 1- 7

توانند با ها میرسانه] 30[بر اساس نظریه ساخت اجتماعی 
شواهدي ولو اندك یا با شاهدسازي ساختنی، فضاي اتکاء به 

المللی  مطلوب یا نامطلوبی را براي یک کشور در عرصه بین
عناوینی (المللی و جهانی هاي اجتماعی بینساخت. خلق کنند

در ...) مانند کشورهاي حامی تروریست، کشورهاي شرور و
هاي مجازي و غیرمجازي فضاي مسمومی را علیه رسانه

در این فضاي زبانی شفاهی یا مکتوب، . کند ایجاد میکشورها 
حرمت ملی کشورها، فرهنگ و عادات آنها، باورها و 

. گیردآماج حمالت گزنده زبانی قرار می... اعتقادات آنها و
هاي نامطلوب اخالقی، مدیریتی، هایی از حالت براي ارائه مثال

 به شواهد واقعی یا ساختنی این... سیاسی، اجتماعی و
هایی، کنند یا با ساخت فیلم و سریالکشورها مراجعه می

دهند و هاي درونی یک کشور را وارونه جلوه می واقعیت
سازي الزم براي تغییر نگرش دیگر کشورها نسبت به آن  زمینه

تکلیفی در  هاي رفعمشی خط. کنندکشور را ایجاد می
عضاً اي و بکشورهاي مختلف که اثرات زیادي در زبان محاوره

المللی  ساز زبان بینتخصصی کشورها بر جاي گذاشته زمینه
علیه هر کشوري است که چهره آن کشور را در اذهان جهانی 

المللی با چنین  تخریب خواهد کرد و در نتیجه، تعامالت بین
آثار اقتصادي، . کشورهایی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت

تعامالت هم براي علمی کاهش -فرهنگی و فناورانه-اجتماعی
  .هر شخص آگاهی واضح و روشن است

 هاي منفی علیه حکومتساخت نگرش 2- 7

ساز  ها زمینهو تبادل اندیشه] 31[ها زبان محمل عرضه اندیشه
دهی المللی در شکلزبان بین. هاستگیري نگرششکل

بر این . کندنگرش کشورها به یکدیگر نقش مهمی را ایفاء می
ها بیش از آنکه واقعیت داشته که نگرش شوداساس گفته می
زبان جهانی علیه هر کشور که بعضاً . شوندباشند ساخته می
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ها و ساز بدبینی ریشه در مشاهدات زبانی آن کشور دارد زمینه
هاي نگرش. ها نسبت به کشورهاي مختلف استبینیخوش

یعنی باور به اینکه در (تکلیفی  هاي رفع مشی مبنی بر خط
ها، دقت و وسواسی در مشی مجهز به این خط کشورهاي

المللی هاي منفی جامعه بیننگرش) انجام کارها وجود ندارد
هاي ملی  باال نشان دادن انواع ریسک. را در پی خواهد داشت

زایی در ابعاد  المللی، آثار هزینهیک کشور در عرصه بین
  .در پی خواهد داشت... اقتصادي، سیاسی و

 ن رفتارهاي مرددانه نسبت به کشوردر پیش گرفت 3- 7

المللی علیه کشوري منفی وقتی زبان و نگرش فضاي بین
حتی اگر کشور مخاطب تالش کند این زبان و (شود  می

رفتار کشورها نسبت به چنین کشوري ) نگرش را تغییر دهد
کشورهاي داراي نگرش منفی تعامل . تغییر خواهد کرد

. نخواهند گرفت اي با کشور مخاطب در پیشسازنده
عهدشکنی، عدم پایبندي به تعهدات، عدم برقراري روابط 
اقتصادي، فناورانه و علمی مستحکم و بلندمدت در دستور 
کار این کشورها قرار نخواهد گرفت زیرا چنین کشورهایی 
نسبت به رفتارهاي سیاسی آن کشورها در آینده مطمئن 

ي مختلف در این هاگذاري رو دست به سرمایه نیستند و از این
المللی نتواند کشوري که در عرصه بین. کشورها نخواهند زد

اي برقرار کند از حیث تعامالت مستحکم و بلندمدت سازنده
  .اثر خواهد بود اجتماعی کم-اقتصادي، سیاسی و فرهنگی

  
  گیرينتیجه -8

هاي عمومی را به سطوح کالن، میانه و خُرد مشی اگر خط
هاي سطوح باالتر مشی کن است خطبندي کنیم ممتقسیم
هاي مشی شده تدوین شده باشد ولی خط تر و حساب سنجیده

طور که  همین. تکلیفی شوند تر دچار پدیده رفعسطوح پائین
ها از سطح ملی تا مشی مراتب آبشاري خط گفته شد سلسله
رو  از این. تر محلی، ساري و جاري هستندسطوح پائین

داشتن روابط افقی، روابط هاي عمومی ضمن مشی خط
تکلیفی در شبکه افقی یا  اگر پدیده رفع. عمودي نیز دارند

هاي عمومی متداول شود وجهه ذهنی و مشی عمودي خط
رو  از این. سازدهاي اصیل را نیز مخدوش میمشی عملی خط

هاي اصیل نیز به خاطر مشی ممکن است درگذر زمان خط
شوند  "رها"یا  "استحاله"تکلیفی  هاي رفعمشی عملکرد خط

اتفاقی که ممکن است خود . و یا حتی خاتمه پیدا کنند
یکی از پیامدهاي . تکلیفی نیز دچار آن شوند هاي رفع مشی خط

گیري تکلیفی، شکل هاي رفعمشی بسیار خطرناك تکثیر خط
شود امید به تکلیفی در جامعه است که باعث می فرهنگ رفع
ها و رفتارها در راستاي و بازسازي گفتارها، نگرشاصالحات 

قانون اساسی هر کشور کمرنگ شود و در نهایت حرکت به 
  .سمت ارتقاء کیفیت زندگی ملی کُند شود

هاي تجربی متعددي براي پردازش مفهومی تردید پژوهشبی
آیندهاي متعدد آن الزم و  طور پیش و پس تر و همینجامع

دعی جامعیت و مانعیت نظریه خود نویسنده م. ضروري است
اي براي تمرکز پژوهشگران نیست بلکه صرفاً مقدمه

  .هاي عمومی ارائه داده استمشی خط
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