نقش تجربیات بینالمللی بریادگیری سیاستگذاران


سروش امیری

1

چکیده
یادگیری سیاستگذاران در عرصه بینالمللی باید در چارچوب منسجم با در نظر گررتتن وویراییهرای
بیرونی و بستر کشور انجام گیرد وگرنه وراکندگی و تقدان الگوی مناسب در ایرن ممینره منجرر بره
استحاله در اجرا یا اجرای ناقص یا شکست وروژهها در عمر مریشرود اماینرو هرد

اصرلی مقالره

شناسایی چارچوب یادگیری سیاستگذاران با بهره گیری ام تجربیات در عرصه بینالمللری و درس
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آمومی میباشد روش تحقیق در گام اول کمی و مبتنری برر رویکررد قیاسری منوقری و در گرام دوم
مبتنی بر رویگرد استقرایی و اکتشاتی می باشد که با توجه به دو بعد کانال یادگیری سیاستگذاران یا
خطمشی و وذیرش خطمشی شبکه مناسب یادگیری سیاست/خط مشی استخراج گردیرده اسرت ون
خبرگان در تحقیق حاضر  21نفر ام اعضای هیات علمی مدیریت با تجربه خط مشی یا سیاسرتگذاری
بودند که هدتمند و بر اساس ویژگیهای مورد بررسی در تحقیق انتخاب گردیدنرد بررای تحلیر داده

فصلنامه

ها در گام اول ام کد نویسی  VBدر محیط اکس و تکنیک حداق مجذورات جزئی برا نرماترزار

پژوهشهای

 Smart PLSو در گام دوم ام نرم اتزار مولب استفاده شده است نتیجه تحقیق نشران مریدهرد کره

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

شاخصهایی که با تکنیک دلفی و تکنیک حداق مربعات جزئی غربالگری شدند  15شاخص برای

بیست و ششم

 5مؤلفه کانال یادگیری سیاستگذاران و 10شاخص برای  2مؤلفه نرخ ورذیرش خرط مشری مری باشرد
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ضریب کندال در راند سوم تکنیک دلفی  0/609بود که نشران مریدهرد وحردت نظرر میران دیردگاه
کارشناسان در حد خوبی بوده و در سوح خوای  %5مقدار آماره بوت استراوینگ  t-valueبزرگتر
ام  1/96و بارهای عاملی بزرگترر ام  0/6برود کره مشرخص گردیرد شاخارها بهدرسرتی مؤلفرههای
موردنظر را موردسنجش قرار میدهند وس در این راستا شبکه یادگیری خط مشی با نرم اتزار مولب
رهنمودهایی را برای سیاستگذاران در این حیوه ارایه میدهد
واژگان کلیدی :انتشار سیاست ،مشروطیت رقابت ،تقلید سیاست ،یادگیری و ترغیب سیاست

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی ،نویسنده مسئول ).(suroush.jnu@gmail.com
تاریخ دریافت 1396/10/26

تاریخ پذیرش 1397/10/27

فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل ،دوره نخست ،شماره بیست و ششم ،صص 223-242

.
مقدمه
سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین سیاستها ،طرحها ،برنامهها و اقدامات
ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل میکنند .در دیدگاه نخست ،طرحها و برنامهها
بر اساس ایدههای داخلی و بومی تدوینشده و مبتنی بر جهاد علمی -مدیریتی،
نظریهپردازی بومی صورت میگیرد ولی در دیدگاه دوم ،برای ارتقای استراتژیهای
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رقابتی کشور در عرصه بینالمللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ میدهد  ،توجه
میشود و براثر این فرایند پدیده درسآموزی مدیریتی در سطح ملی اتفاق میافتد .انتشار
و انتقال سیاست در دیدگاه دوم میتواند دو نوع باشد :در مورد اول اشاعه سیاست بعد
از درونی سازی هنجارها یا با درک ارزشهای مربوط به بستر توسط بازیگران کلیدی
انجام میگیرد ولی در نوع دوم بدون درونیسازی هنجارها یا ارزشهای مربوط به بستر،

نقش تجربیات
بینالمللی
بریادگیری
سیاستگذاران

اشاعه سیاست صورت میگیرد .به عبارتی انتشار برخی از سیاستها بهخاطر هنجارها و
ارزشهایی است که در سراسر جهان پذیرفتهشده است .بهعنوانمثال ،موهر و والند
استدالل میکنند که سنگاپور و هنگکنگ با کمک مدل اول نهادهای ضد فساد قوی
ایجاد کردند چراکه آنها با بحران مشروعیت و تهدید ثبات سیاسی مواجه شدند.
بهعنوانمثال در زمینه سیاستگذاری در زمینه اصالحات اداری پس از پایان جنگ
تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنجساله اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در ایران
رگههایی از درسآموزی از تجربیات سایر کشورهای پیشرفته دیده میشود .به نظر
میرسد اولین نشانههای این حوزه مطالعاتی در پایاننامه دکتری دیوید دولوویتز(استاد
دانشگاه لیورپول انگلستان) پدید آمده باشد .فرایند انتشار و انتقال سیاست در زمینههایی
مثل دموکراسی ،فساد اداری،حقوق بشر و سیاستهای زیستمحیطی بهخوبی قابلرؤیت
است .کشورهای درحالتوسعه در این زمینه سیاستهای متنوعی را دنبال میکنند و
تالش کمی برای یکپارچهسازی سیاستهای داخلی و انتشار سیاستهای بینالمللی با
در نظر گرفتن بافت و بستر این کشورها صورت گرفته است .عالوه بر این بررسی
نظریههای مشهور امروزی نشان میدهد که نظریههای موجود نمیتوانند مشابهت

روزافزون سیاستهای عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنند .بنابراین با
توجه به تعامل شدید خطمشیگذاری ملی با عرصه جهانی بهخصوص با فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی که بیشتر تعامالت جوامع را تسهیل میکنند از اعتبار نظریههای
خطمشی که به نقش عوامل خارجی و بینالملل توجهی ندارند کاسته شده است و حتی
میتوان گفت در این دوران عوامل خارجی نقش بیشتری در تبیین خطمشیهای عمومی
بازی میکنند  .خطمشی عمومی همان تصمیم دولت و حکومت برای حل مسائل
عمومی میباشد .بنابراین مباحث استفاده از تجربه و مقایسههای بینالملل در خطمشی-
گذاری عمومی مطرح میگردد .مدیریت عمومی پدیدهای به نام جهانیشدن را تجربه

225

میکند که کشورها را به هم نزدیکتر نموده است و در این شرایط فرآیند خطمشی-
گذاری دچار چالش جدی است که تحتالشعاع وابستگیهای متقابل و بینالملل قرار
دارند .منظور از تأثیرات بینالمللی در این مقاله یعنی چگونه سیاستها و خطمشیها
انتشار و انتقال مییابند .اصالحات اداری از عرصههای جهانی و بینالمللی تأثیر می-

فصلنامه

پذیرد و میتواند در زمانهای مختلف و در کشورهای مختلف و بین کشورهای

پژوهشهای

گوناگون باعث درسآموزی مدیریتملی گردد که آن هم با کاوش در برنامههای

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

اثربخش سایر کشورها و ارزیابی آیندهنگرانه آن آغاز میشود.

بیست و ششم

تقلید خطمشیهای خارجی ،خطمشیهای اداری در ایران را در کمترین زمان ،حتی قبل
از بررسیهای عمیق دانشگاهی متأثر ساخته است بهعالوه ،موقعیت خاص فرهنگی و
سیاسی ایران ،نشاندهنده اهمیت مضاعف مطالعه مکانیسمهای انتشار و درسآموزی در
خطمشی گذاری عمومی در ایران است .پس این سؤال باقی میماند که چگونه
مکانیسمهای انتشار و درسآموزی سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار میدهند و مؤلفهها
و شاخصهای یادگیری خطمشی در سیاستگذاری داخلی کدام هستند ؟ به عبارتی
تأثیرات بینالمللی چطور بر روی سیاستگذاری داخلی تأثیر میگذارند؟
هدف اصلی این مقاله شناسایی مؤلفهها و شاخصهای بهمنظور سیاستگذاری موفقیت-
آمیز در حیطه سالمت نظام اداری و حرکت در مسیر توسعه با توجه به تجربیات سایر
کشورها میباشد .بنابراین میتوان گفت پژوهش حاضر ازنظر هدف در حیطه تحقیقات
کاربردی میباشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و
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نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفادهشده است ،مقاله حاضر بر اساس ماهیت و
روش ،یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.در این مقاله از تکنیکهای آماری
مناسب و نرمافزار  SPSSو  Smart PLSجهت تجزیهوتحلیل و پردازش اطالعات
استفادهشده است و جامعه موردبررسی را اعضای هیئتعلمی دکتری مدیریت با سابقه
اجرایی تشکیل میدهند .که بهصورت هدفمند انتخابشدهاند .اساساً ،سازوکار دقیقی
برای شناسایی تعداد افراد یا تعداد پانل موردنظر در تکنیک دلفی وجود ندارد .توصیه
معمول این است که ترکیبی از افراد با تخصصهای متعدد استفاده شود و گروههای
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نامتجانس بهتر از گروهی متجانس است .هوگارت ( )1978معتقد است شش تا 12
عضو برای تکنیک دلفی ایدئال است و بهزعم کلیتون ()1997بهتر است ترکیبی از
خبرگان با تخصصهای گوناگون استفاده شود.
چارچوب مفهومی
دولویتز و مارش ( (2000بیان نمودند باید برای انتقال موفقیتآمیز از عوامل مؤثربر

نقش تجربیات
بینالمللی
بریادگیری
سیاستگذاران

شکست انتقال خطمشی احتراز نمود یعنی از موارد زیر - 1انتقال فاقد اطالعات(
اطالعات ناقص در کشور مبدأ) -2انتقال ناقص(عدم ایجاد پیششرطها در کشور مبدأ)
 -3انتقال نامناسب(عدم تناسب بسترها در کشور مبدأ و مقصد).
شنل در پایاننامه دکتری( )2014تحت عنوان انتشار خطمشی بینالمللی و خطمشی
گذاری داخلی :مورد دو سیاست شفافیت و مبارزه با فساد در رومانی نتیجهگیری میکند
در دو دهه گذشته ،بیشتر کشورها خطمشی شفافیت و مبارزه با فساد را دنبال
میکنند.در این پایاننامه شکاف عوامل داخلی و بینالمللی و اینکه چگونه تکامل
خطمشی شفافیت و مبارزه با فساد کمکهای کلیدی در رومانی نموده است را بررسی
نموده است.محقق با کمک یکپارچهسازی ادبیات از علوم سیاسی ،تئوری توسعه ،و
مدیریت دولتی ،آزادی اطالعات و داراییهای عمومی و افشا ،و با استفاده از ترکیبی از
روش های پژوهش کیفی ،در بیش از ده سال ،به توضیح چرایی و چگونگی اتخاذ
خطمشی توسط نخبگان در دو زمینه شفافیت و مبارزه با فساد پرداخته است.

گریک والدن ( )2015در مقاله تحت عنوان شکست ،انتشار ،آموزش خطمشی به این
نتیجه میرسد که مطالعات انتشار خطمشی تمایل به تمرکز بر نوآوری که با گسترش
موفقیت در سراسر دولت و یادگیری از شکست و موفقیت در خطمشی رخ میدهد .
جین( )2008در پایاننامه دکتراتحت عنوان تئوری تعادل نقطهای بعد از یک مطالعه
موردی کیفی از مجوزهای کار اجتماعی در دوره 14سال ( )2004-1990به این نتیجه
میرسد خطمشی گذاری یک فرایند پیچیده است .دو چارچوب ائتالف مدافع ساباتیه و
تعادل نقطهای در تحقیق استفاده شود از طریق تجزیهوتحلیل اسناد سازمانی و دولتی و
نمونهگیری هدفمند و مصاحبه با  21نفر به نمایندگی  15گروه سازمانها و مقامات
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دولتی نتیجه گرفت نظریه تعادل منقطع با استفاده از معیارهای -جامعه خطمشی گذاری،
تغییر در ساختار نهادی و وقایع حیاتی تعادل نقطهای توضیح جامعتر از روند تغییرات
در طی این سالها فراهم میکند.
بوشی ( )2007در پایاننامه دکترا تحت عنوان پویایی انتشار :الگوهای تدریجی و غیر

فصلنامه

تدریجیگرا انتشار خطمشی در ایاالت آمریکا جهت ارزیابی الگوی عمومی انطباق

پژوهشهای

خطمشی در خطمشی گذاری بهاندازه گیری دادهها از اتخاذ  133نوآوری در خطمشی

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

پرداخت.با پاسخ به این سؤال که آیا الگوهای اشاعه و انتشار خطمشی بهعنوان نتیجه

بیست و ششم

فرایند عقالیی تدریجی یا غیر تدریجی تصمیمگیری سیاسی در نظر گرفته شود که نتایج
نشان میدهد اشاعه خطمشی فرایندی پویا و غیر تدریجی قابل تبیین است.برای درک
بهتر با تبیین نقش دولت و گروههای ذینفع ،چرخه بازخور مثبت ،نقش تغییرات نهادهای
دولتی سیاسی و ویژگیهای نهادی و اجتماعی نشان میدهد ظرفیت سازمانهای
گروههای ذینفع پیشبینی کننده قوی از غیر تدریجی بودن اشاعه خطمشی است
رادلی( .)2000قابلیت همریختی نهادی را برای تحلیل اشاعه سه مورد از خطمشیهای
اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و بر انگیزه دولتهای اروپایی برای کسب مشروعیت در
اتحادیه تأکید نمود.سه نوع همریختی نهادی پاول و دای مجیو شامل  -1همریختی
اجباری (نفوذ سیاسی و مشروعیت)  -2همریختی هنجاری(حرفهای گرایی)-3
همریختی تقلیدی (واکنش به عدم اطمینان).
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کاولی( )2007در پایاننامه دکترا تحت عنوان یادگیری از شکست خطمشی در
سازمانهای دولتی ایرلند چگونه شکست خطمشی در بخش دولتی را تفسیر ،و چگونه
ما از آن یاد بگیریم " .شکست خطمشی یک واژهای است توسط تحلیلگران خطمشی
توصیف حوادث ناشی از اقدامات خاصی و یا عدم اقدامات سازمانهای دولتی که
توسط عموم مردم و سایر ذینفعان منفی ارزیابیشده است .باوجود اغلب عواقب جدی
چنین به نظر میرسد که یادگیری از آن محدود و یا بیاثر است ،و شواهدی وجود دارد
که مشکالت مشابه را با عواقب پرهزینه عود کند و دوباره تکرار میشود .شکست
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خطمشی در درجه اول حوادث ساختهشده اجتماعی و سیاسی است که تفسیرهای
متعدد ازآنچه رخداده است را نمایان میسازد .بنابراین یادگیری از چنین رویدادهایی
شدیداً وابسته به این است که چگونه سهامداران کلیدی ،که در این تحقیق کارمندان
دولت ایرلند هستند ،تفسیر وقایع ،و تفسیر درس گرفتن از آنها را انجام میدهند .این
مطالعه نشان میدهد که محدودیتهای رویکرد اهداف عقالیی در تجزیهوتحلیل و

نقش تجربیات

یادگیری از ،شکست خطمشی به دانش ما میافزاید با ارائه بینش جدید به فرایند

بینالمللی

یادگیری از شکست خطمشی با اتخاذ چارچوبهای تفسیری ،و از طریق استفاده از یک

بریادگیری
سیاستگذاران

مطالعه موردی از شکست خطمشی و مصاحبه با گروهی از کارمندان دولت در ایرلند،
دالیلی تازه بیان میکند که چرا یادگیری از شکست خطمشی پیچیده و دشوار

است.

موسبرگر و ولمن ( )2003در پژوهش خود تحت عنوان انتقال خطمشی بهعنوان شکلی
از تکامل آینده نگرانِ دیدگاه مبنی بر اینکه چطور انتقال خطمشی میتواند قدرت
پیشبینی از چگونگی کارکرد یک خطمشی در محیط جدید فراهم کند و الزامات
موفقیت آنچه خواهد بود ارائه دادند.
موندر رام ،تئودور اکوپولوس و ورتینگتون ( )2007در پژوهشی تحت عنوان انتقال
خطمشی در عمل به پویاییهای انتقال خطمشی غیردولتی عوامل تسهیلکننده و
یکپارچه کردن پژوهش با عمل در کسبوکارها اشاره نمودند .فرایند انتشار و انتقال
سیاست در زمینههایی مثل دموکراسی ،فساد اداری ،حقوق بشر و سیاستهای زیست-
محیطی بهخوبی قابلرؤیت است(شنل.) 2014 ،

تحلیل دادهها
عوامل بینالمللی بر اتخاذ خطمشی داخلی و تکامل آن به دو روش تأثیر میگذارند
شامل :الف-کانال انتقال سیاست یا خطمشی و ب –پذیرش؛-الف:کانال انتقال یا انتشار
خطمشی:
جدول  :1تأثیرات کانال انتقال خطمشی
کانال انتقال

قدرت مورد انتظار ،اجرا و پایداری قانون

تأثیر بر روی تقاضای
داخلی

–

حمایت

از

خطمشیها

229
مشروطیت –
رقابت

قدرت قوانین اتخاذشده و میزان اجرا به تقاضاهای خاص
محیط سازمانهای مشروط بستگی دارد

مشابه توضیح مشروعیت
مجدّد برای اتخاذ خطمشیهای
شفافیت و ضد فساد ،باهدف
عالمت یا سیگنال بینالمللی
باشد بجای اینکه داخلی باشد
فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

تقلید
قوانین ضعیف – اجرای ضعیف

ترغیب – خط
و مشی یادگیری

قدرت قوانین اتخاذشده و میزان اجرا به مشوقهای داخلی و
تکاملشان بهمرورزمان بستگی دارد

هیچگونه تأثیری بر
تقاضای داخلی برای خود
خطمشیها نیست اثرگذاری بر
پشتیبانی برای خطمشی به علت
پاداشهای بیرونی ادراکشده در
پاداشهای مادی برای رقابت و
مشروطیت ،پاداشهای سمبولیک
برای تقلید

یادگیری را به وجود می
آورد .یا ترغیب تقاضای داخلی را
برای خود خطمشیها افزایش می
دهد.

دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
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جدول  :2رویکردهای انتقال و اشاعه
پارادایم

انتقال خطمشی

اشاعه خطمشی

تعریف

انتقال خطمشی ،تقلید و درسآموزی همه به
فرایندهایی اطالق میشود که در آن دانش در مورد
خطمشیها ،ترتیبات اداری ،نهادها و ایدههای سایر
محیطهای سیاسی مورداستفاده قرار میگیرد.

فرآیندی که توسط آنیک نوآوری از طریق
کانالهای ارتباطی خاص در بین اعضای یک
سیستم اجتماعی ارتباط برقرار میکند این
فرآیند نوع خاصی از ارتباط است که پیامها
با ایدههای جدیدی مرتبط میشوند.

رویکرد غالب

در بین دانشمندان و تحلیل گران سیاسی سیاست
عمومی و مدیر دولتی رایج است.

در بین جامعه شناسان رایج است ولی بهطور
روزافزون توسط اندیشمندان سیاسی
مورداستفاده قرار میگیرد.

بریادگیری

گرایش روششناختی

مطالعات موردی ،تجزیهوتحلیل تطبیقی

روششناسی کمی

سیاستگذاران

مفاهیم و واژههای غالب

یادگیری خطمشی ،درسآموزی ،یادگیری مبتنی
بر قضیه بیضت.

مدل القایی خطمشی ،مدل دستهای
خطمشی ،مدل گروهی ،همشکلی

فرض اساسی

فرآیند تغییر در این پارادایم سیاسی است از این
نظر که یادگیری خطمشی بهوسیله نهادهای
سیاسی فیلتر میشود.

فرآیند تغییر در شبکههای اجتماعی رخ
میدهد.

مکانیسمهایتغییر خطمشی

در دامنه مدلهای اجباری ،داوطلبانه ،تقلیدی،
شبکه نخبگان و همگونی از طریق حکومتهای
بینالمللی و نفوذ بازیگران خارجی دارای نوسان
است.

همشکلی ،فرهنگ ،هنجارهای بینالمللی و
بهترین عمل.

نقش تجربیات
بینالمللی

پیامدها

دارای سوگیری به سمت همگرایی

دارای سوگیری قوی به سمت همگرایی

تمرکز با توجه به فرآیند
خطمشی

جامع ،تمرکز بر اهداف خطمشی ،محتوا ،ابزارها،
پیامدها و سبکها.

انتخابی تمرکز بر اهداف خطمشی و محتوای
آن

توضیحات فراوانی برای اتخاذ سیاستها و خطمشیهای مشابه در سراسر دنیا هستند.
انتشار و انتقال سیاست توضیحی برای اتخاذ و اقتباس خطمشیهای مشابه در همه
کشورها است (بارون و گیالردی )2006 ،مدیریت عمومی تحت شرایط جهانیشدن
تحتالشعاع وابستگیهای متقابل و بینالملل قرار دارد(دانش فرد .)1389 ،درسآموزی

و یادگیری ،یادگیری این نکته است که تحت چه شرایطی و تا چه حدی برنامههای
اثربخش در خارج از کشور ممکن است در کشور مقصد نیز به کار آید .عالوه بر این،
شکست سایر دولتها نیز میتواند درسهایی را عرضه کند که اجتناب از آنها منجر به
کاهش هزینه سیاسی کشورها میشود(رز.)1 :2005 ،
کانال اول :مشروطیت یا رقابت :سلطه عوامل اقتصادی و روابط قدرت را بهعنوانمحرکهای انتشار سیاست بینالمللی فرض میکند .در این توصیف ،کشورهای مختلف
سیاستهای مشابهی به علت فشار خارجی سازمانهای بینالمللی یا کشورهای قدرتمند
اتخاذ میکنند تا شرایطی را تأمین یا برآورده نمایند (اجبار – مشروطیت ) ،یا به علت
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فشارهای بازارهای بینالمللی (رقابت ) (سایمون و الکینز )2004 ،در این نوع از
مکانیسم انتشار ،بیشتر انگیزههای تصمیم-گیران سطوح باال در اتخاذ خطمشی متأثر از
پاداش مادی یا اقدامات تنبیهی برای اتخاذ آن میباشد(شنل.)2014 ،
-کانال دوم :یادگیری و ترغیب :مکتب دوم فرض میکند که خطمشی بیشتر به این

فصلنامه

خاطر که آنها ازلحاظ اجتماعی ارزشمندند انتشار مییابند(میقر و گیالردی،2009 ،

پژوهشهای

 )530بهعبارتدیگر ،بعضی خطمشیها چون متصل به یک اصل یا ارزشی هستند که

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

پذیرش زیادی در دنیا دارد انتشار مییابند .که به دو نوع مختلف تقسیمبندی میشود.

بیست و ششم

یادگیری کشور

چه بهصورت ترغیب یا متقاعد چه بهصورت یادگیری مطرح

است(فاینمور و سیکینک )2001 ،که سیاستهای موفق اقتباس میشوند و خواستههای
داخلی را برطرف نموده یا مشکالت داخلی را حل مینمایند (سایمون و همکاران،
.)2006
کانال سوم :در مواردی نیز خطمشی خاصی بدون درونی یا باطنی سازی ارزش بنیادیآن یا توجه به بستر کشور اتخاذ میشود(سایمون و همکاران )2006 ،که از اصطالحات
مختلف برای توصیف آن استفادهشده شامل :تقلید(برزل و ریس،)2009 ،
نسخهبرداری(شیپان ،)4 :2012 ،همریختی تقلیدی (اندروز و همکاران- )2012 ،که
بیشتر در نهادگرایی جامعهشناسانه مطرح است (مایر و روان1997 ،؛ میر و همکاران،
 )1997یا کپی(دوبینز و همکاران.)2007 ،
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کانال چهارم همگرایی خطمشی:همگرایی جایگاه محوری در بسیاری از مطالعات حیطه-
های خطمشی عمومی دارد .همگرایی را میتوان اساساً اینگونه تعریف کرد تمایل
جوامع به شبیهتر شدن و ایجاد مشابهتهایی در ساختارها ،فرآیندها و عملکردها (امیری
و همکاران.)1390 ،همگرایی خطمشی میتواند حاکی از همگرایی نیتها یا اهداف،
محتوای خطمشی ،ابزارهای خطمشی ،پیامدها یا سبک خطمشی باشد.
کانال پنجم :بومیسازی خطمشی:که بر این اساس خطمشیها دارای هویت فرهنگی و
تاریخی بوده و از جامعهای به جامعه دیگر و حتی از یک مقطع به مقطع بعد باید تغییر
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یابد و باید با شناخت و در نظر گرفتن ارزشهای ویژه مستتر در محیط و زادبوم
درسآموزی صورت پذیرد.که میتواند بهصورت درسآموزی از تجربیات سایر کشورها
برای حل مشکالت مشترک ،بهکارگیری مدلهای اثربخش خطمشی در محیط بومی،
ترکیب خالقانه عناصر مختلف خطمشیهای موفق خارجی به روش جدید باشد.
ب :پذیرش خطمشی هم در یادگیری تأثیرگذار است که شامل -1قدرت جهانی

نقش تجربیات
بینالمللی
بریادگیری
سیاستگذاران

بهعنوان یک هنجار

زمانی تعداد زیادی از کشورها خطمشیای را اتخاذ کنند ،بیشتر

احتمال دارد که کشورهای دیگر خودشان را با آن خطمشی منطبق نمایند(فینمورو
سیکینک )1998 ،هنجارهایی با ویژگیهای خاص آسانتر توسط کشورهای مختلف
پذیرفته میشوند(شیملفینینگ )2002 ،وضوح یا تعیین هنجار میتواند همچنین به فهم
 /جذب داخلیاش کمک میکند الزم به ذکر است که در این تحقیق شاخصهای این
مؤلفه با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق و تجربیات سایر کشورها عبارتند از-1 :باورها
و اعتقادات مقامات ارشد دولتی،وجود کانالهای ارتباطی با کشورهای دیگر ،فرهنگ
سیاسی،آگاهی (خرد) سیاسی،میزان همخوانی با اصول پذیرفتهشده بینالمللی،میزان
همخوانی با حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیکی،میزان وضوح یا تعیینکننده بودن
هنجارها در یادگیری از تجربیات سایر کشورها؛
 -2اهمیت داخلی خطمشی یا تناسب خطمشی(عدم تعارض آن) با ساختار
داخلی عامل مهم در پذیرش خطمشی میباشد (کورتا و دیویس )2000 ،که ساختار
داخلی به روابط روابط اجتماعی ،همچنین فرهنگ سیاسی وابسته است.البته حتی
قویترین خطمشیها و هنجارهای جهانی باید با در نظر گرفتن ویژگیهای کشور

(بافت)و هنجارهای کشور مقصد الگو گیری شود(فینمور و سیکینک .)2001 ،الزم به
ذکر است که در این مقاله شاخصهای این مؤلفه با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق و
تجربیات سایر کشورها عبارتند از :میزان تناسب خطمشیهای موفق بینالمللی بافرهنگ
کشور ما و نهادهای موجود آن،میزان عدم تعارض هنجارها در خطمشیهای موفق
خارجی با اصول فرهنگی،میزان بکار گیری هنجار پذیرفتهشده توسط چهرههای عمومی
هر یک از این 5حوزه به همراه سطح پذیرش آن فهم خاصی از اتخاذ و پذیرش
خطمشیهای مشابه در بین کشورها دارند؛ به عبارت بهتر ،این پدیده را به گونه خاصی،
تعبیر و تفسیر میکنند .
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تقلید خط مشی یا هم ریختی نهادی
اشاعه خط مشی
خارجی در خط
مشی گذاری
داخلی یا یادگیری
سیاستمداران

کانال انتقال یا اشاعه

همگرایی خط مشی

خط مشی

مشروطیت -رقابت
یادگیری

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،

بومی سازی
قدرت جهانی خطمشی که بسته به هنجارهای
نهفته خط مشی یا کمیت کشورهای پذیرنه خط
پذیرش مشی است
تناسب خط مشی با ساختار داخلی
نمودار  :1مدل تحقیق

در این مقاله نظر  21-17نفر از خبرگان برای تحلیل دلفی پرسیده و استفادهشده است.
در این مقاله برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردیده است.برای
تهیه پرسشنامه از ادبیات پژوهش ،پیشینه و تجربیات سایر کشورها استفادهشده است .با
تکمیل پرسشنامه نیمه ساختاریافته توسط خبرگان شاخصهای اصلی با تکنیک دلفی
طی سه مرحله غربال و نهایی گردید همچنین برای بیان اهمیت شاخصهای پرسشنامه
دلفی از طیف  5درجهای لیکرت استفادهشده است.

دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
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جدول  -3طیف لیکرت  5درجه
طیف  5درجه

بیاهمیت

کماهمیت

متوسط

مهم

خیلی
مهم

معادل کمی

1

2

3

4

5

مرحله اول  15شاخص برای  5مؤلفه
بهعنوان کانال انتقال خطمشی در شکلگیری خطمشی مؤثر سالمت نظام اداری در نظر گرفته شد.
جدول  -4مؤلفهها و شاخصهای کانال انتقال خطمشی
مؤلفهها

همگرایی خطمشی

استفاده
سیاستهای
مشابه

17

واردکردن
عقالنیت علمی
در
خطمشیهای
تدوینشده

17

تقلید

نقش تجربیات

شاخص

پذیرش
قسمتهای
جذاب
خطمشیهای
موفق خارجی

17

مشروطیت – رقابت
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تعداد

اخذ
خطمشیهای
موفق بنا به
تأمین یا برآورده
کردن برخی از
شرایط

17

اخذ خطمشیها
بهخاطر
مواجهشدن با
بحرانهای
مشروعیت بین-
المللی

17

بینالمللی
بریادگیری
سیاستگذاران

میانگی
ن

میان
ه

مد

انحراف
معیار

واریان
س

دامنه
تغییرات

کمین
ه

بیشی
نه

از
4.059

4.118

4.000

4.059

4.118

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0.429

0.857

0.354

0.966

0.697

0.184

0.735

0.125

0.934

0.485

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

5

5

5

5

5

اخذ خطمشیها
بهخاطر
مواجهشدن با
تهدید اعتماد
سرمایهگذاری

17

4.059

4

4

0.748

0.559

3

2

5

اخذ خطمشیها
در جهت رقابت

17

4.059

4

4

0.748

0.559

2

3

5

اجتماعی
همسایگان

با

یادگیری خطمشی

انتشار
خطمشیها
بهخاطر
ارزشمندی آنها
ازلحاظ
اجتماعی

17

از

بومیسازی خطمشی

استفاده
خطمشیهای
موفق خارجی
برای حل مسائل
داخلی

17

درسآموزی از
تجربیات سایر
کشورها برای
حل مشکالت
مشترک

17

بهکارگیری
مدلهای
اثربخش
خطمشی در
محیط بومی

17

ترکیب خالقانه
عناصر مختلف
خطمشیهای
موفق خارجی به
روش جدید

17

4.000

4

4

0.707

0.500

2

3

5

4.000

4

4

0.707

0.500

2

3

5
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4.353

4.471

4

4

4

4

0.493

0.514

0.243

0.265

1

1

4

4

5

5

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
4.000

4

4

0.707

0.500

3

2

5

که در مرحله اول  3شاخص حذف گردید و به  12شاخص و  5مؤلفه در مرحله دوم رسید در مرحله دوم و
سوم هیچ شاخصی از این بعد حذف نگردید

یکی از مباحث همیشگی همراه با تکنیک دلفی ،رسیدن به توافق و پایان مرحلههای آن
است .یک روش علمی برای رسیدن به توافق ،محاسبه ضریب توافقی کندال است .در
این مطالعه نیز برای محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال
استفادهشده است:
جدول  :6ضریب توافق کندال
تعداد کارشناسان
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

21
19
17

فصلنامه
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ضریب کندال
0/345
0/609
0/629

درجهآزادی
41
28
28

مقدار معناداری
0/003
0/001
0/001
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بر اساس نتایج جدول مقدار ضریب کندال در مرحله اول تکنیک دلفی 0/345
بهدستآمده نشان میدهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد متوسطی است.
همچنین مقدار معناداری نیز  0/003بهدستآمده است که نشان میدهد با اطمینان %95
میتوان به نتایج بهدستآمده اتکا کرد .درنتیجه با صرفنظر از شاخصهایی که امتیاز
زیر شدت آستانه کسب کردهاند ،سایر شاخصها برای مطالعه در مرحله دوم
مورداستفاده قرارگرفتهاند .ضریب کندال در مرحله دوم تکنیک دلفی  0/609بهدستآمده
نشان میدهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی است .همچنین مقدار
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معناداری نیز  0/001بهدستآمده است که نشان میدهد با اطمینان  %95میتوان به نتایج
بهدستآمده اتکا کرد .ضریب کندال در مرحله سوم تکنیک دلفی  0/609بهدستآمده که
تغییر چندانی پیدا نکرده است .همچنین میانگین امتیازات تمامی گویهها در حدود 4
بهدستآمده است که نشان از نزدیک بودن دیدگاهها دارد .بنابراین تکنیک دلفی
متوقفشده و شاخصهای شناساییشده برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرارگرفته است.

نقش تجربیات

برای رواییسنجی خوشهبندی انجام شده از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفادهشده

بینالمللی

است .همچنین درنهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک به بته آزمون

بریادگیری
سیاستگذاران

قرار داده شده است .در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است:
 -1قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان
داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/2باشد
رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/2تا 0/6
قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
 -2زمانی که همبستگی متغیرها شناسایی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد.
برای بررسی معناداری همبستگیهای مشاهده شده از روشهای خودگردان سازی (بوت
استراپ) .و یا برش متقاطع جک نایف استفاده میشود .در این مطالعه از روش
خودگردان سازی استفادهشده است که آماره  tرا به دست میدهد .در سطح خطای %5
اگر مقدار آماره بوت استراپینگ  t-valueبزرگتر از  1/96باشد همبستگیهای مشاهده
شده معنادار است.

روایی سازه (مدل اندازهگیری) در سطح شاخصهای نهایی
عالوه بر خوشهبندی عاملها  ،ابعاد آنها با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی،
صحت اندازهگیری هریک از عوامل و شاخصهای مربوط نیز روایی سنجش شده است.
در این مرحله با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی ،مشخص شده است که آیا
به درستی ابعاد آن شاخصها را مورد سنجش قرار داده است؟
نتایج بهصورت خالصه در ادامه ارائه شده است.
جدول  :7ابعاد و شاخصهای کانال انتقال یا انتشار خطمشی
ابعاد اصلی

C
1

کانال انتقال یا
انتشار خطمشی

زیرمعیار

نماد

تعداد گویه

شماره سواالت

همگرایی خطمشی

S11

2

سؤال  1تا 2

تقلید خطمشی

S12

1

سؤال  3تا 3

مشروطیت – رقابت

S13

4

سؤال  4تا 7

یادگیری خطمشی

S14

2

سؤال  8تا 9

بومیسازی خطمشی

S15

3

سؤال  10تا 12
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شکل  :1بار عاملی استاندارد مدل اندازهگیری کانال انتشار خطمشی
برای بررسی معناداری بارهای عاملی مشاهده شده از روش خودگردان سازی(بوت
استراپ) .استفادهشده است که مقدار آماره بوت استراپینگ  t-valueدر سطح خطای %5
بزرگتر از  1/96میباشد پس همبستگیهای مشاهده شده معنادار است.
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شکل  :2سنجش معناداری بروش بوتاستراپینگ مدل اندازهگیری
سرعت پذیرش سیاستها یا خطمشیها هم متأثر از محیط بینالمللی است و یادگیری
تجربیات موفق و بومیسازی تجربیات را متأثر میکند.
جدول 8اابعاد و شاخصهای نقش تأثیرات خارجی یا سرعت پذیرش
تعداد

شماره

گویه

سواالت
سؤال  13تا
19
سؤال  20تا
22

ابعاد اصلی

زیرمعیار

نماد

تأثیرات
نقش
 Cخارجی یا سرعت
2
پذیرش

قدرت جهانی

S2
1

7

برجستگی داخلی یا تناسب با ساختار
های داخلی

S2
2

3

بارهای عاملی در شکل  :1نشان میدهد شاخصهای ذکر شده تبین کننده مؤلفه سرعت
پذیرش می باشند

شکل :3بار عاملی استاندارد مدل اندازهگیری نقش سرعت پذیرش
مقدار آماره بوت استراپینگ  t-valueدر سطح خطای  %5بزرگتر از  1/96میباشد پس
همبستگیهای مشاهده شده معنادار است .بنابراین شاخصها ی ذکر شده تبین کننده
مؤلفه پذیرش خطمشی می باشند

239

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و ششم
زمستان 11396

شکل  :4سنجش معناداری بروش بوتاستراپینگ مدل اندازهگیری
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان میدهد شاخصهایی که با تکنیک دلفی و با کمک خبرگان شناسایی
و غربالگری شدندو روایی سنجی ان با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی
جهت اطمینان از صحت اندازهگیری شاخصهای مؤلفه انجام گردید نشان میدهد
شاخصهایی که برای سنجش هر بعد در نظر گرفتهشده است ،بهدرستی آن بعد را مورد
سنجش قرار میدهد .توضیحات فراوانی برای اتخاذ سیاستها و خطمشیهای مشابه

در سراسر دنیا هستند .خطمشیها نیز میتوانند یکی از مهمترین نوآوریهایی باشند که
اشاعه مییابند  ،اشاعه و انتقال خطمشی توضیحی برای اتخاذ و اقتباس خطمشیهای
مشابه در همه کشورها است ،نظریه پردازان اشاعه خطمشی در این امر اشتراک نظر دارند
که انتخابهای خطمشی کشور را انتخا بهای دیگر کشورها شکل میدهد ،در حالی که در
روایتهای سنتیِ انتخا بهای خطمشی ،صرفاً به شرایط داخلیاشاره داشت .در خطمشی
گذاری حوزه یادگیری و بومیسازی  ،به نقش کشورهای تقلیدکننده توجه شده است.
در خطمشی گذاری توجه به تجربیات سایر کشورها با توجه به تفاوتهای فرهنگی و
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بومیسازی تجربیات کشورهای دیگر -نه کپی برداری صرف و در نظر گرفتن مؤلفه
سرعت پذیرش مطابق نمودار 2کارگشا میباشد و ترغیب و یادگیری بهترین کانال
انتشار خطمشی میباشدکه تقاضای داخلی برای خطمشی ایجاد میکند.
بنابراین جهت ظرفیتسازی یادگیری خطمشی گذاران پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
ارتقای فرهنگ سیاسی ،ارتقای خرد سیاسی ،مبتنی بر مصادیق موفق؛ -استفاده از

نقش تجربیات

سنجههای بینالمللی -مثل بانک جهانی برنامه توسعه سازمان ملل سازمان شفافیت

بینالمللی

بینالملل گزارش های  TIو تجارت بینالملل؛ -درسآموزی از خطمشیهای موفق

بریادگیری
سیاستگذاران

خارجی با در نظر گرفتن تناسب خطمشیهای موفق بینالمللی با فرهنگ کشور ما و
نهادهای موجود است.
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