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 ان ارذگسیاست المللی بریادگیرینقش تجربیات بین

امیریروش س                                                                                                            
1 

 چکیده
هرای المللی باید  در چارچوب منسجم با در نظر گررتتن وویرایییادگیری سیاستگذاران در عرصه بین

بیرونی و بستر کشور  انجام گیرد وگرنه   وراکندگی و تقدان الگوی مناسب در ایرن ممینره منجرر بره 

 مقالرههرد  اصرلی رو اماینشرود مریدر عمر   هاشکست وروژه یا استحاله در اجرا یا اجرای ناقص 

ی و درس المللرنیدر عرصه ب بهره گیری ام تجربیاتبا   گذارانستایس یریادگچارچوب ی یشناسای

باشد  روش تحقیق در گام اول کمی و مبتنری برر رویکررد قیاسری منوقری و در گرام دوم  آمومی می

مبتنی بر رویگرد استقرایی و اکتشاتی می باشد که با توجه به  دو بعد کانال یادگیری سیاستگذاران یا 

مشی شبکه مناسب یادگیری سیاست/خط مشی استخراج گردیرده اسرت ون  وذیرش خطو  مشیخط

نفر ام اعضای هیات علمی مدیریت با تجربه خط مشی یا سیاسرتگذاری  21خبرگان در تحقیق حاضر 

بودند که هدتمند و بر اساس ویژگیهای مورد بررسی در تحقیق انتخاب گردیدنرد بررای تحلیر  داده 

اترزار در محیط اکس  و تکنیک حداق  مجذورات جزئی  برا نرم VBی سیکد نوها در گام اول ام    

Smart PLS  دهرد کره استفاده شده است  نتیجه تحقیق نشران مری مولبو در گام دوم ام   نرم اتزار

شاخص برای  15 گری شدندت جزئی غربالربعاحداق  م کیو تکن یدلف کیهایی که با تکنشاخص

 نرخ ورذیرش خرط مشری مری باشرد مؤلفه 2شاخص برای  10و یادگیری سیاستگذارانکانال  مؤلفه 5

دهرد وحردت نظرر میران دیردگاه که نشران مری ودب 609/0ضریب کندال در راند سوم تکنیک دلفی 

تر بزرگ t-valueمقدار آماره بوت استراوینگ  %5در سوح خوای  خوبی بوده و کارشناسان در حد

های درسرتی  مؤلفرهبه مشرخص گردیرد شاخارهاکره د برو 6/0و بارهای عاملی بزرگترر ام   96/1ام 

 تزار مولباشبکه یادگیری خط مشی با نرم وس در این راستا  دندهموردنظر را موردسنجش قرار می

 رهنمودهایی را برای سیاستگذاران در این حیوه ارایه میدهد   

 استیس بیو ترغ یریادگی، استیس دتقلی رقابت، تیانتشار سیاست، مشروط :اژگان کلیدیو
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 مقدمه

ها و اقدامات ها، برنامهها، طرحگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین سیاستسیاست

ها ها و برنامهکنند. در دیدگاه نخست، طرحملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می

مدیریتی،  -شده و مبتنی بر جهاد علمیهای داخلی و بومی تدوینایدهبر اساس 

های گیرد ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژیپردازی بومی صورت مینظریه

دهد ، توجه المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ میرقابتی کشور در عرصه بین

انتشار . افتدملی اتفاق میدر سطح یتی آموزی مدیرشود و براثر این فرایند پدیده درسمی

در مورد اول اشاعه سیاست بعد  :تواند دو نوع باشدمی در دیدگاه دوم و انتقال سیاست

های مربوط به بستر توسط بازیگران کلیدی  از درونی سازی هنجارها یا با درک ارزش

مربوط به بستر،  هایسازی هنجارها یا ارزشگیرد ولی در نوع دوم بدون درونیانجام می

 خاطر هنجارها وها بهبه عبارتی انتشار برخی از سیاست.  گیرداشاعه سیاست صورت می

مثال، موهر و والند عنوانشده است. بههایی است که در سراسر جهان پذیرفتهارزش

با کمک مدل اول نهادهای ضد فساد قوی   کنگکنند که سنگاپور و هنگاستدالل می

 .ها با بحران مشروعیت و تهدید ثبات سیاسی مواجه شدندچراکه آنایجاد کردند 

گذاری در زمینه اصالحات اداری پس از پایان جنگ مثال در زمینه سیاستعنوانبه

ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج

به نظر . شودی پیشرفته دیده میآموزی از تجربیات سایر کشورهاهایی از درسرگه

نامه دکتری دیوید دولوویتز)استاد های این حوزه مطالعاتی در پایانرسد اولین نشانهمی

هایی سیاست در زمینه فرایند انتشار و انتقال. دانشگاه لیورپول انگلستان( پدید آمده باشد

رؤیت خوبی قابلمحیطی بههای زیستمثل دموکراسی، فساد اداری،حقوق بشر و سیاست

کنند و های متنوعی را دنبال میتوسعه در این زمینه  سیاستکشورهای درحال. است

المللی با های بینهای داخلی و انتشار سیاستسازی سیاستتالش کمی برای یکپارچه

بررسی . عالوه بر این در نظر گرفتن بافت و بستر این کشورها صورت گرفته است

مشابهت  توانندهای موجود نمیدهد که نظریهروزی نشان میهای مشهور امنظریه
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. بنابراین با دنهای عمومی را میان کشورهای جهان تشریح و توجیه کنروزافزون سیاست

 هایفناوری خصوص باجهانی  به عرصه با ملی گذاریمشیخط شدید توجه به تعامل

 هاینظریه کنند از اعتبارمی تسهیل را جوامع اطالعاتی که بیشتر تعامالت و ارتباطی

ندارند کاسته شده است و حتی  توجهی المللو بین خارجی عوامل که به نقش مشیخط

 عمومی هایمشیخط تبیین در نقش بیشتری خارجی این دوران  عوامل توان گفت درمی

مشی عمومی همان تصمیم دولت و حکومت برای حل مسائل کنند .  خطمی  بازی

-مشیالملل  در خطهای بینشد. بنابراین مباحث استفاده از تجربه و مقایسهباعمومی می

شدن را تجربه ای به نام جهانی. مدیریت عمومی پدیدهگرددگذاری عمومی مطرح می

-مشیتر نموده است و در این شرایط فرآیند خطکند که کشورها را به هم نزدیکمی

الملل قرار های متقابل و بینوابستگی الشعاعگذاری دچار چالش جدی است که تحت

ها مشیها و خطچگونه سیاست یعنی مقالهالمللی در این منظور از تأثیرات بیندارند. 

-المللی تأثیر میبین های جهانی ویابند. اصالحات اداری از عرصهانتشار و انتقال می

کشورهای  بین های مختلف و در کشورهای مختلف وتواند در زمانپذیرد و می

های با کاوش در برنامهآن هم  ملی گردد کهآموزی مدیریتگوناگون باعث درس

 شود. آغاز مینگرانه آن اثربخش سایر کشورها و ارزیابی آینده

 قبل حتی زمان، نیدر کمتر را ایران اداری در هایمشیخط های خارجی، مشیتقلید خط

 و فرهنگی اصخ موقعیت عالوه،به تدانشگاهی متأثر ساخته اس عمیق هایاز بررسی

 در  آموزیهای انتشار و درسمکانیسممطالعه  مضاعف اهمیت دهندهنشان ایران، سیاسی

ماند که چگونه پس  این سؤال باقی میاست.  ایران عمومی در مشی گذاریخط

ا همؤلفهو  دهندتأثیر قرار می گذاری را تحتآموزی سیاستهای انتشار و درسمکانیسم

به عبارتی  ؟ گذاری داخلی کدام هستند مشی در سیاستهای یادگیری خطو شاخص

 گذارند؟گذاری داخلی تأثیر میالمللی چطور بر روی سیاستتأثیرات بین

-موفقیتگذاری سیاست منظوربههای ها و شاخصمؤلفه یشناسای این مقالههدف اصلی 

با توجه به تجربیات سایر  یر توسعهو حرکت در مس در حیطه سالمت نظام اداری آمیز

توان گفت پژوهش حاضر ازنظر هدف در حیطه تحقیقات بنابراین می .باشدیمکشورها 

ای و های مطالعه کتابخانهباشد و با توجه به اینکه در این پژوهش از روشکاربردی می
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ماهیت و  حاضر بر اساس مقالهشده است، نامه استفادههای میدانی نظیر پرسشنیز روش

 آماری هایتکنیک در این مقاله ازروش، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.

 اطالعات پردازش و وتحلیلتجزیه جهت Smart PLSو  SPSSافزار نرم و مناسب

علمی دکتری مدیریت با سابقه اعضای هیئترا  یجامعه موردبررساست و  شدهاستفاده

. اساساً، سازوکار دقیقی اندشدهت هدفمند انتخابصوردهند. که بهتشکیل می اجرایی

در تکنیک دلفی وجود ندارد. توصیه  موردنظربرای شناسایی تعداد افراد یا تعداد پانل 

های های متعدد استفاده شود و گروهمعمول این است که ترکیبی از افراد با تخصص

 12ست شش تا ( معتقد ا1978نامتجانس بهتر از گروهی متجانس است. هوگارت )

(بهتر است ترکیبی از 1997زعم کلیتون )عضو برای تکنیک دلفی ایدئال است و به

 های گوناگون استفاده شود.خبرگان با تخصص

 ارچوب مفهومیچ

ر آمیز از عوامل مؤثرببیان نمودند باید  برای انتقال موفقیت )2000دولویتز و مارش )

طالعات) اانتقال فاقد - 1ر ز موارد زیمشی احتراز نمود یعنی اشکست انتقال خط

ها در کشور مبدأ( شرطعدم ایجاد پیشانتقال ناقص)-2اطالعات ناقص در کشور مبدأ( 

 و مقصد(.  نتقال نامناسب)عدم تناسب بسترها در کشور مبدأا -3

مشی المللی و خطمشی بین( تحت عنوان انتشار خط2014نامه دکتری)شنل در پایان

کند یگیری م:مورد دو سیاست شفافیت و مبارزه با فساد در رومانی  نتیجهگذاری داخلی 

مشی  شفافیت و مبارزه با فساد را دنبال در دو دهه گذشته، بیشتر کشورها خط

که چگونه  تکامل  المللی و ایننامه شکاف عوامل داخلی و بینکنند.در این پایانمی

ررسی کلیدی در رومانی نموده است را ب هایکمشی شفافیت و مبارزه با فساد کمخط

وسعه، و ادبیات از علوم سیاسی، تئوری ت سازییکپارچهنموده است.محقق با کمک 

 رکیبی ازهای عمومی و افشا، و با استفاده از تمدیریت دولتی، آزادی اطالعات و دارایی

 های پژوهش کیفی، در بیش از ده سال، به توضیح چرایی و چگونگی اتخاذروش

 .مشی توسط نخبگان در دو زمینه شفافیت و مبارزه با فساد پرداخته استخط
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مشی به این ( در مقاله تحت عنوان شکست، انتشار، آموزش خط2015گریک والدن )

مشی تمایل به تمرکز بر نوآوری که با گسترش رسد که مطالعات انتشار خطنتیجه می

 .دهد مشی رخ میموفقیت در خطموفقیت در سراسر دولت و یادگیری از شکست و 

ک مطالعه یای بعد از نامه دکتراتحت عنوان تئوری تعادل نقطهدر پایان (2008جین)

به این نتیجه   (2004-1990سال ) 14در دوره موردی کیفی از مجوزهای  کار اجتماعی

 وئتالف مدافع ساباتیه  دو چارچوب ا ک فرایند پیچیده است.یمشی گذاری رسد خطمی

 وتحلیل اسناد سازمانی و دولتی وای در تحقیق استفاده شود  از طریق تجزیهتعادل نقطه

ها و مقامات گروه سازمان 15نفر به نمایندگی  21گیری هدفمند و مصاحبه با نمونه

ذاری، مشی گجامعه خط -دولتی نتیجه گرفت نظریه تعادل منقطع با استفاده از معیارهای

 تر از روند تغییراتای  توضیح جامعی و وقایع حیاتی تعادل نقطهتغییر در ساختار نهاد

 .کندها فراهم میدر طی این سال

یر و غ یجیتدر یانتشار: الگوها ییاینامه دکترا تحت عنوان پو( در پایان2007بوشی )

مومی انطباق عکا جهت ارزیابی الگوی یاالت آمریمشی در اگرا انتشار خطتدریجی

مشی نوآوری در خط 133ها از اتخاذ اندازه گیری دادهمشی گذاری بهمشی در خطخط

عنوان نتیجه مشی بهپرداخت.با پاسخ به این سؤال که آیا الگوهای اشاعه و انتشار خط

تایج نگیری سیاسی در نظر گرفته شود که فرایند عقالیی تدریجی یا غیر تدریجی تصمیم

رک ا و غیر تدریجی  قابل تبیین است.برای دمشی فرایندی پویدهد اشاعه خطنشان می

هادهای های ذینفع، چرخه بازخور مثبت، نقش تغییرات نبهتر با تبیین نقش دولت و گروه

های دهد ظرفیت سازمانهای نهادی و اجتماعی نشان میدولتی سیاسی و ویژگی

 تمشی اسبینی کننده قوی از غیر تدریجی بودن اشاعه خطهای ذینفع پیشگروه

های مشیریختی نهادی را برای تحلیل اشاعه سه مورد از خط(. قابلیت هم2000رادلی)

ر دهای اروپایی برای کسب مشروعیت اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و بر انگیزه دولت

ریختی هم -1ریختی نهادی پاول و دای مجیو شامل اتحادیه تأکید نمود.سه نوع هم

 -3ای گرایی(ریختی هنجاری)حرفهمه -2( اجباری )نفوذ سیاسی و مشروعیت

 طمینان(. ریختی تقلیدی )واکنش به عدم اهم
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مشی در نامه دکترا تحت عنوان یادگیری از شکست خط( در پایان2007کاولی)

مشی در بخش دولتی را تفسیر، و چگونه های دولتی ایرلند چگونه شکست خطسازمان

مشی ای است توسط تحلیلگران خطک واژهیمشی شکست خط "اد بگیریم. یما از آن 

های دولتی که ا عدم اقدامات سازمانیتوصیف حوادث ناشی از اقدامات خاصی و 

ی شده است. باوجود اغلب عواقب جدتوسط عموم مردم و سایر ذینفعان منفی ارزیابی

د راثر است، و شواهدی وجود داا بییادگیری از آن محدود و یرسد که چنین به نظر می

شود. شکست که مشکالت مشابه را با عواقب پرهزینه عود کند و دوباره تکرار می

شده اجتماعی و سیاسی است که تفسیرهای مشی در درجه اول حوادث ساختهخط

ری از چنین رویدادهایی ادگییسازد. بنابراین یان میداده است را نمامتعدد ازآنچه رخ

ان ارمندکسهامداران کلیدی، که در این تحقیق شدیداً وابسته به  این است که چگونه 

دهند. این ها را انجام میدولت ایرلند هستند، تفسیر وقایع، و تفسیر درس گرفتن از آن

وتحلیل و های رویکرد اهداف عقالیی در تجزیهدهد که محدودیتمطالعه نشان می

ید به فرایند افزاید با ارائه بینش جدمشی به دانش ما میادگیری از، شکست خطی

ک یهای تفسیری، و از طریق استفاده از مشی با اتخاذ چارچوبادگیری از شکست خطی

، مشی و مصاحبه با گروهی از کارمندان دولت در ایرلندمطالعه موردی از شکست خط

 .مشی پیچیده و دشوار استادگیری از شکست خطیکند که چرا دالیلی تازه بیان می

عنوان شکلی مشی به( در پژوهش خود تحت عنوان انتقال خط2003موسبرگر و ولمن )

تواند قدرت مشی میدیدگاه مبنی بر اینکه چطور انتقال خط نگرانِاز تکامل آینده 

مشی در محیط جدید فراهم کند و الزامات بینی از چگونگی کارکرد یک خطپیش

 موفقیت آنچه خواهد بود ارائه دادند.

تقال ( در پژوهشی تحت عنوان ان2007لوس و ورتینگتون )موندر رام، تئودور اکوپو

کننده و مشی غیردولتی عوامل تسهیلهای انتقال خطمشی در عمل به پویاییخط

تقال انتشار و ان ندیفرا مودند. وکارها اشاره نیکپارچه کردن پژوهش با عمل در کسب

-ستیز هایاستیسبشر و  ، حقوقیفساد ادار، یمثل دموکراس هایینهیدر زم استیس

 .( 2014رؤیت است)شنل، خوبی قابلبه یطمحی
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 هاتحلیل داده

 دگذارنمی تأثیر به دو روش آن مشی داخلی و تکاملخط ذالمللی بر اتخاعوامل بین 

انتشار  ایانتقال  لانکاالف:-پذیرش؛– بو  مشیکانال انتقال سیاست یا خط-الف: شامل

 مشی:خط
 مشینتقال خط: تأثیرات کانال ا1جدول 

ی تقاضای تأثیر بر رو قدرت مورد انتظار، اجرا و پایداری قانون کانال انتقال

حمایت از  –داخلی 

 ها مشیخط

 –مشروطیت 

 رقابت 

قدرت قوانین اتخاذشده و میزان اجرا به تقاضاهای خاص 

 های مشروط بستگی داردمحیط سازمان

مشابه توضیح مشروعیت 

های مشیمجدّد برای اتخاذ خط

شفافیت و ضد فساد، باهدف 

المللی عالمت یا سیگنال بین

 لی باشد باشد بجای اینکه داخ

  تقلید

 اجرای ضعیف  –قوانین ضعیف 

گونه تأثیری بر هیچ

تقاضای داخلی برای خود 

ها نیست اثرگذاری بر مشیخط

مشی به علت پشتیبانی برای خط

شده در های بیرونی ادراکپاداش

های مادی برای رقابت و پاداش

های سمبولیک مشروطیت، پاداش

 برای تقلید 

خط  –ترغیب 

 دگیریمشی یا و

های داخلی و قدرت قوانین اتخاذشده و میزان اجرا به مشوق

 مرورزمان بستگی دارد تکاملشان به

را به وجود می یادگیری 

تقاضای داخلی را ترغیب  یا. آورد

ها افزایش میمشیبرای خود خط

 دهد.
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 : رویکردهای انتقال و اشاعه2جدول 

 مشیاشاعه خط مشیانتقال خط پارادایم

آموزی همه به مشی، تقلید و درسانتقال خط تعریف

شود که در آن دانش در مورد فرایندهایی اطالق می

های سایر ها، ترتیبات اداری، نهادها و ایدهیمشخط

 گیرد.های سیاسی مورداستفاده قرار میمحیط

یک نوآوری از طریق فرآیندی که توسط آن

های ارتباطی خاص در بین اعضای یک کانال

کند این سیستم اجتماعی ارتباط برقرار می

ها فرآیند نوع خاصی از ارتباط است که پیام

 شوند.ی مرتبط میهای جدیدبا ایده

در بین دانشمندان و تحلیل گران سیاسی سیاست  رویکرد غالب

 عمومی و مدیر دولتی رایج است.

طور در بین جامعه شناسان رایج است ولی به

روزافزون توسط اندیشمندان سیاسی 

 گیرد.مورداستفاده قرار می

 ناسی کمیشروش وتحلیل تطبیقیمطالعات موردی، تجزیه شناختیگرایش روش

آموزی، یادگیری مبتنی مشی، درسیادگیری خط های غالبمفاهیم و واژه

 بر قضیه بیضت.

ای مشی، مدل دستهمدل القایی خط

 شکلیهی، هممشی،  مدل گروخط

ن فرآیند تغییر در این پارادایم سیاسی است از ای فرض اساسی

وسیله نهادهای مشی بهنظر که یادگیری خط

 شود.یسیاسی فیلتر م

های اجتماعی رخ فرآیند تغییر در شبکه

 دهد.می

های اجباری، داوطلبانه، تقلیدی، در دامنه مدل مشیتغییر خطهایمکانیسم

های شبکه نخبگان و همگونی از طریق حکومت

المللی و نفوذ بازیگران خارجی دارای نوسان بین

 است.

المللی و شکلی، فرهنگ، هنجارهای بینهم

 مل.بهترین ع

 دارای سوگیری قوی به سمت همگرایی دارای سوگیری به سمت همگرایی پیامدها

تمرکز با توجه به فرآیند 

 مشیخط

مشی، محتوا، ابزارها، جامع، تمرکز بر اهداف خط

 ها.پیامدها و سبک

مشی و محتوای انتخابی تمرکز بر اهداف خط

 آن

 

هستند.  ایمشابه در سراسر دن یهایمشها و خطاتخاذ  سیاست یبرا یفراوان حاتیتوض

های مشابه در همه مشیاتخاذ و اقتباس خط یبرا یحیتوض استیانتشار و انتقال س

شدن جهانی طیتحت شرا یعموم تیریمد( 2006، یالردیاست )بارون و گ  اکشوره

آموزی درس .(1389الملل قرار دارد)دانش فرد، متقابل و بین هایوابستگی الشعاعتحت
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 های، یادگیری این نکته است که تحت چه شرایطی و تا چه حدی برنامهیادگیریو 

در خارج از کشور ممکن است در کشور مقصد نیز به کار آید. عالوه بر این،  اثربخش

 به منجر هاآن از اجتناب که کند عرضه را هاییدرس تواندمی نیز هاشکست سایر دولت

 (.1: 2005، زشود)رمی کشورها سیاسی هزینه کاهش

عنوان درت  را بهو روابط ق یرقابت: سلطه عوامل اقتصاد ای تیمشروط کانال اول:-

مختلف  یکشورهاف، یتوص نی. در اکندیالمللی فرض مبین استیانتشار س یهامحرک

قدرتمند  یکشورها ایالمللی های بینسازمان یبه علت فشار خارج یمشابه یهااستیس

ه علت ب ای(،  تمشروطی –)اجبار  ندینما ردهبرآو ایرا تأمین  یطیاکنند تا شراتخاذ می

 نوع از نی( در ا2004، نزیو الک مونیسا)المللی )رقابت ( بین یبازارها یفشارها

از  مشی  متأثرطسطوح باال در اتخاذ خ رانیگ-میتصم هایزهیانگ شتریانتشار، ب سمیمکان

 (.2014باشد)شنل، اذ آن میاتخ یبرا یهیاقدامات تنب ای یپاداش ماد

 نیبه ا شتریمشی بکه خط کندی: مکتب دوم فرض مبیترغ و یریادگی کانال دوم:-

، 2009، یالردیو گ قریم)یابندارزشمندند انتشار می یها ازلحاظ اجتماعخاطر که آن

هستند که  یارزش ایاصل  کیچون متصل به  هامشیخط یبعض، دیگرعبارت( به530

شود. بندی می. که به دو نوع مختلف تقسیمابندییدارد انتشار م ایدر دن یدایز رشیپذ

مطرح  یریادگیصورت متقاعد چه به ای بیصورت ترغکشور  چه به یریادگی

  یهاتهو خواس شوندیموفق اقتباس م یهاکه سیاست (2001نک، یکیو س نموریفا)است

ن، و همکارا مونی)سا ندنماییرا حل م یمشکالت داخل ایرا برطرف نموده  یداخل

2006.) 

 یادیارزش بن یساز یاطنب ای یبدون درون یمشی خاصخط زین یدر موارد :کانال سوم-

ه از اصطالحات ( ک2006و همکاران،  مونیشود)ساتوجه به بستر کشور اتخاذ می ایآن 

، (2009، سی)برزل و ردیشده شامل :تقلتوصیف آن استفاده برایمختلف 

که -( 2012 )اندروز و همکاران، یدیتقل یختیرهم، (4: 2012پان، یاری)شبردنسخه

ران، و همکا ری؛ م1997و روان،  ریما)شناسانه  مطرح  است  در نهادگرایی جامعه شتریب

 (.  2007و همکاران،  نزی)دوبیکپ ای (1997
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-حیطه ز مطالعاتابسیاری  در محوری جایگاه مشی:همگراییکانال چهارم همگرایی خط

کرد تمایل  تعریف گونهاین اساساً توانمی دارد.  همگرایی را عمومی مشیهای خط

و عملکردها )امیری  فرآیندها ارها،ساخت در هاییتر شدن و ایجاد مشابهتجوامع به شبیه

ها یا اهداف، همگرایی نیت از تواند حاکیمشی میخط (.همگرایی1390و همکاران، 

 مشی باشد.خط سبک مشی، پیامدها یاخط ای،ابزاره مشیخط محتوای

ها دارای هویت فرهنگی و مشیمشی:که بر این اساس خطسازی خطکانال پنجم :بومی

د تغییر ای به جامعه دیگر و حتی از یک مقطع به مقطع بعد بایتاریخی بوده و از جامعه

 زادبومو  های ویژه مستتر در محیطیابد و باید با شناخت و در نظر گرفتن ارزش

آموزی از تجربیات سایر کشورها درسصورت تواند بهآموزی صورت پذیرد.که میدرس

، ومیمشی در محیط بهای اثربخش خطکارگیری مدلبه ، برای حل مشکالت مشترک

   باشد. ی به روش جدیدهای موفق خارجمشیترکیب خالقانه عناصر مختلف خط

  یدرت جهانق-1رگذار است که شامل تأثی یریادگیهم در مشی خط رشیپذ ب:

 شتریرا اتخاذ کنند، ب ایمشیاز کشورها خط یادیتعداد ز ییک هنجار   زمان عنوانبه

 نموروی)فندیمشی منطبق نماخودشان را با آن خط گرید یاحتمال دارد که کشورها

مختلف  یهاتر توسط کشورهای خاص   آسانبا ویژگی  یی( هنجارها1998نک، یکیس

به فهم  نیتواند همچنهنجار  می نییتع ای(  وضوح 2002نگ، ینیملفیش)شوندمی رفتهیذپ

های این اخصالزم به ذکر است که در این تحقیق ش کندیاش کمک مجذب  داخلی /

باورها -1 از: مؤلفه با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق و تجربیات سایر کشورها عبارتند

 گفرهنهای دیگر، ی با کشورهای ارتباطکانال وجودی،ولتو اعتقادات مقامات ارشد د

 زانیم،المللیشده بینبا  اصول پذیرفته یهمخوان  زانیمی،اسی)خرد( س آگاهیی،اسیس

کننده بودن یینتع ایوضوح  زانیمی،کیهای دموکراتبا حقوق بشر و ارزش یهمخوان

 ؛کشورها ریسا اتیاز تجرب یریادگیدر  هاهنجار

 با ساختار مشی)عدم تعارض آن(خط تناسب یامشی  خط  یخلدا اهمیت -2 

( که ساختار 2000س، یویکورتا و د) باشدمشی میی عامل مهم در پذیرش خطداخل

 یوابسته است.البته  حت یاسیفرهنگ س نیمچن، هروابط اجتماعیبه روابط  یداخل

 های کشورگیبا در نظر گرفتن ویژ دیبا یجهان یهنجارهاها و مشیخط ترینقوی
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الزم به  (.2001نک، یکیو س نموریالگو گیری شود)ف)بافت(و هنجارهای کشور مقصد 

های این مؤلفه با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق و ذکر است که در این مقاله شاخص

المللی بافرهنگ های موفق بینمشیتناسب خط  زانیمتجربیات سایر کشورها عبارتند از: 

های موفق مشیعدم تعارض هنجارها در خط  زانیم،موجود آن یدهاکشور ما و نها

ی های عمومتوسط چهره شدهپذیرفته هنجار یریبکار گ زانیمی،با اصول فرهنگ یخارج

 پذیرش و اتخاذ از خاصی فهم حوزه به همراه سطح پذیرش آن5 این از یک هر

 خاصی، گونه به را پدیده این بهتر، عبارت به دارند؛ بین کشورها در مشابه هایمشیخط

  .کنندمی تفسیر و تعبیر

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 مدل تحقیق :1نمودار 

شده است. رگان برای تحلیل دلفی پرسیده و استفادهنفر از خب 21-17در این مقاله نظر 

ای ست.براهای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردیده در این مقاله برای گردآوری داده

ست. با شده اسشنامه از ادبیات پژوهش، پیشینه و تجربیات سایر کشورها استفادهتهیه پر

های اصلی با تکنیک دلفی توسط خبرگان شاخص افتهیساختارتکمیل پرسشنامه نیمه 

 های پرسشنامهطی سه مرحله غربال و نهایی گردید همچنین برای بیان اهمیت شاخص

 ه است. شدای لیکرت استفادهدرجه 5دلفی از طیف 

 کانال انتقال  یا اشاعه

 خط مشی

 بومی سازی

 یادگیری

قابتر-مشروطیت   

 تقلید خط مشی یا هم ریختی نهادی

 همگرایی خط مشی 

 پذیرش

قدرت جهانی خطمشی که بسته به هنجارهای 
نهفته خط مشی یا کمیت کشورهای پذیرنه خط 

 مشی است

 تناسب خط مشی با ساختار داخلی  

اشاعه خط مشی 
خارجی در خط 
مشی گذاری 
داخلی یا یادگیری 

تمدارانسیاس  
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 درجه 5طیف لیکرت  -3جدول 
خیلی  مهم متوسط اهمیتکم اهمیتبی درجه 5طیف 

 مهم

 5 4 3 2 1 معادل کمی

 مؤلفه 5شاخص برای  15 مرحله اول

 .ر نظر گرفته شدد یمشی مؤثر سالمت نظام ادارگیری خطمشی در شکلعنوان کانال انتقال خطبه 

 

 مشیتقال خطکانال انهای ها و شاخصمؤلفه -4جدول 
 هامؤلفه

 تعداد شاخص
میانگی

 ن

میان

 ه
 مد

انحراف 

 معیار

واریان

 س

دامنه 

 تغییرات

کمین

 ه

بیشی

 نه

ط
 خ

ی
رای

مگ
ه

ی 
ش

م
 

استفاده از 

های سیاست

 مشابه

17 4.059 4 4 0.429 0.184 2 3 5 

واردکردن 

عقالنیت علمی 

در 

های مشیخط

 شدهتدوین

17 4.118 4 4 0.857 0.735 3 2 5 

قلی
ت

د
 

پذیرش 

های قسمت

جذاب 

های مشیخط

 موفق خارجی

17 4.000 4 4 0.354 0.125 2 3 5 

ت 
طی

رو
مش

– 
ت  

قاب
ر

 

اخذ 

های مشیخط

موفق بنا به 

ا برآورده یتأمین 

کردن برخی از 

 شرایط  

17 4.059 4 4 0.966 0.934 3 2 5 

ها مشیاخذ خط

خاطر به

شدن با مواجه

های بحران

-مشروعیت بین

 المللی

17 4.118 4 4 0.697 0.485 2 3 5 

ها مشیاخذ خط

خاطر به

شدن با مواجه

تهدید اعتماد 

 گذاری سرمایه

17 4.059 4 4 0.748 0.559 3 2 5 

ها مشیاخذ خط

در جهت رقابت 
17 4.059 4 4 0.748 0.559 2 3 5 
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اجتماعی با 

 همسایگان

ی
ط

 خ
ی

یر
دگ

ا
ی

مش
 

انتشار 

ها مشیخط

خاطر به

ها آنارزشمندی 

ازلحاظ 

 اجتماعی  

17 4.000 4 4 0.707 0.500 2 3 5 

استفاده از 

های مشیخط

موفق خارجی 

برای حل مسائل 

 داخلی

17 4.000 4 4 0.707 0.500 2 3 5 

ی
وم

ب
ط

 خ
ی

ساز
ی

مش
 

آموزی از درس

تجربیات سایر 

کشورها برای 

حل مشکالت 

 مشترک 

17 4.353 4 4 0.493 0.243 1 4 5 

 کارگیریبه

های مدل

اثربخش 

مشی در خط

 محیط بومی  

17 4.471 4 4 0.514 0.265 1 4 5 

ترکیب خالقانه 

عناصر مختلف 

های مشیخط

موفق خارجی به 

 روش جدید

17 4.000 4 4 0.707 0.500 3 2 5 

حله دوم و مؤلفه در مرحله دوم رسید در مر 5شاخص و  12شاخص حذف گردید و به  3اول  مرحلهکه در 

 هیچ شاخصی از این بعد حذف نگردید سوم 
ی آن هاهکی از مباحث همیشگی همراه با تکنیک دلفی، رسیدن به توافق و پایان مرحلی

ر داست. یک روش علمی برای رسیدن به توافق، محاسبه ضریب توافقی کندال است. 

 ندالاین مطالعه نیز برای محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی ک

 شده است: تفادهاس
 ضریب توافق کندال: 6جدول 

 مقدار معناداری آزادیدرجه ضریب کندال تعداد کارشناسان 

 003/0 41 345/0 21 اول مرحله

 001/0 28 609/0 19 دوم مرحله

 001/0 28 629/0 17 سوم مرحله

 



236 

 

 

 

 

نقش تجربیات 

المللی بین

 بریادگیری

 ان ارذگسیاست

 

 345/0ندال در مرحله اول تکنیک دلفی مقدار ضریب ک جدول بر اساس نتایج 

دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد متوسطی است. آمده نشان میدستبه

 %95دهد با اطمینان آمده است که نشان میدستبه 003/0همچنین مقدار معناداری نیز 

که امتیاز  هایینظر از شاخصآمده اتکا کرد. درنتیجه با صرفدستتوان به نتایج بهمی

ها برای مطالعه در مرحله دوم اند، سایر شاخصزیر شدت آستانه کسب کرده

آمده دستبه 609/0اند. ضریب کندال در مرحله دوم تکنیک دلفی مورداستفاده قرارگرفته

دهد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد خوبی است. همچنین مقدار نشان می

توان به نتایج می %95دهد با اطمینان آمده است که نشان میدستبه 001/0معناداری نیز 

آمده که دستبه 609/0آمده اتکا کرد. ضریب کندال در مرحله سوم تکنیک دلفی دستبه

 4ها در حدود تغییر چندانی پیدا نکرده است. همچنین میانگین امتیازات تمامی گویه

ها دارد. بنابراین تکنیک دلفی آمده است که نشان از نزدیک بودن دیدگاهدستبه

 شده برای تحلیل نهایی مورداستفاده قرارگرفته است.های شناساییشده و شاخصمتوقف

شده بندی انجام شده از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفادهسنجی خوشهبرای روایی

 مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک به بته آزمون تیاست. همچنین درنها

قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی 

 برخوردار است:

 وسیله بار عاملی نشانمشاهده بهقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل -1

باشد  2/0شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از داده می

 6/0تا  2/0شود. بار عاملی بین نظر میشده و از آن صرفضعیف در نظر گرفته رابطه

 لی مطلوب است.باشد خی 6/0تر از ر بزرگقبول است و اگقابل

 مانی که همبستگی متغیرها شناسایی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد.ز -2

ازی )بوت ودگردان سهای خهای مشاهده شده از روشبرای بررسی معناداری همبستگی

شود. در این مطالعه از روش استراپ(. و یا برش متقاطع جک نایف استفاده می

 %5دهد. در سطح خطای یرا به دست م tشده است که آماره خودگردان سازی استفاده

های مشاهده باشد همبستگی 96/1تر از بزرگ t-valueاگر مقدار آماره بوت استراپینگ 

  شده معنادار است.
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 های نهاییگیری( در سطح شاخصروایی سازه )مدل اندازه

ها با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی، ابعاد آن ،ها بندی عاملعالوه بر خوشه

ت. های مربوط نیز روایی سنجش شده اسگیری هریک از عوامل و شاخصصحت اندازه

یا آکه مشخص شده است  ،در این مرحله با استفاده از تکنیک حداقل مجذورات جزئی

  را مورد سنجش قرار داده است؟ هاشاخصبه درستی ابعاد آن 

 ه شده است.صورت خالصه در ادامه ارائنتایج به 
 مشیهای کانال انتقال یا انتشار خطابعاد و شاخص : 7جدول 

 شماره سواالت تعداد گویه نماد زیرمعیار ابعاد اصلی

C

1 

کانال انتقال یا 

 شیمانتشار خط

 2تا  1سؤال  S11 2 مشی همگرایی خط

 3تا  3سؤال  S12 1 مشی تقلید خط

 7تا  4سؤال  S13 4 رقابت   –مشروطیت 

 9تا  8سؤال  S14 2 مشیادگیری خطی

 12تا  10سؤال  S15 3 مشیسازی خطبومی

 

های هی ذکر شده تبین کننده مؤلفهادهد شاخصنشان می 1بارهای عاملی در شکل 

 مشی می باشندکانال انتقال خط
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 مشیگیری کانال انتشار خطبار عاملی استاندارد مدل اندازه: 1شکل 

ت مشاهده شده از روش خودگردان سازی)بوبارهای عاملی برای بررسی معناداری  

 %5در سطح خطای  t-valueدار آماره بوت استراپینگ شده است که مقاستراپ(.  استفاده

 ست.اهای مشاهده شده معنادار همبستگیپس باشد می 96/1تر از بزرگ

 
 گیریاستراپینگ مدل اندازهسنجش معناداری بروش بوت :2شکل 

المللی است و یادگیری ینبها هم متأثر از محیط مشیها یا خطسرعت پذیرش سیاست

 کند.ثر میسازی تجربیات را متأتجربیات موفق و بومی
 های نقش تأثیرات خارجی یا سرعت پذیرشبعاد و شاخصاا 8جدول

 نماد زیرمعیار ابعاد اصلی
تعداد 

 گویه

شماره 

 سواالت

C

2 

نقش تأثیرات 

خارجی یا سرعت 

 پذیرش

 قدرت جهانی
S2

1 
7 

تا  13سؤال 

19 

برجستگی داخلی یا تناسب با ساختار

 های داخلی

S2

2 
3 

تا  20سؤال 

22 

های ذکر شده تبین کننده مؤلفه سرعت دهد شاخصان مینش :1بارهای عاملی در شکل 

 پذیرش می باشند
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 گیری نقش سرعت پذیرشبار عاملی استاندارد مدل اندازه: 3شکل

پس باشد می 96/1تر از بزرگ %5در سطح خطای  t-valueمقدار آماره بوت استراپینگ 

شده تبین کننده  ها ی ذکربنابراین شاخص های مشاهده شده معنادار است.همبستگی

 مشی می باشندمؤلفه پذیرش خط

 
 

 
 گیریاستراپینگ مدل اندازهسنجش معناداری بروش بوت: 4شکل 

 

 گیری نتیجه 

هایی که با تکنیک دلفی و با کمک خبرگان شناسایی دهد شاخصتحقیق نشان مینتایج  

 ل مجذورات جزئیبا استفاده از تکنیک حداقی ان روایی سنج گری شدندوو غربال

 دهدمؤلفه انجام گردید نشان می هایگیری شاخصصحت اندازه جهت اطمینان از

درستی آن بعد را مورد شده است، بههایی که برای سنجش هر بعد در نظر گرفتهشاخص

های مشابه مشیو خط هاتوضیحات فراوانی برای اتخاذ  سیاست. دهدسنجش قرار می
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 که باشند نوآوریهایی ترینمهم از یکی توانندمی نیز مشیهاخط. در سراسر دنیا هستند

های مشیبرای اتخاذ و اقتباس خط یتوضیح مشیخطو انتقال شاعه امییابند ،  اشاعه

 دارند نظر اشتراک امر این در مشیخط اشاعه ، نظریه پردازاناست مشابه در همه کشورها

که در  حالی در میدهد، شکل کشورها گردی بهای انتخا را کشور مشیخط که انتخابهای

مشی در خط .داشت اشارهداخلی شرایط به صرفاً مشی،خط بهای انتخا سنتیِ روایتهای

 است. توجه شده تقلیدکننده نقش کشورهای به سازی ،بومی گذاری حوزه یادگیری و 

 و یفرهنگ یبا توجه به تفاوتهاسایر کشورها ات یجربمشی گذاری توجه به تدر خط

و در نظر گرفتن مؤلفه   صرف یبردار یکپ نه -گرید یات کشورهایسازی تجرببومی

بهترین کانال ترغیب و یادگیری  باشد و کارگشا می 2سرعت پذیرش مطابق نمودار

 کند.مشی ایجاد میباشدکه تقاضای داخلی برای خطمشی میانتشار خط

 گردد:یر ارائه میزی شنهادهایپ  مشی گذارانخط یادگیریسازی ظرفیتجهت  اینبنابر

ستفاده از ا -مصادیق موفق؛ارتقای فرهنگ سیاسی، ارتقای خرد سیاسی، مبتنی بر 

انی برنامه توسعه سازمان ملل سازمان شفافیت مثل بانک جه -المللیهای بینسنجه

های موفق مشیآموزی از خطرسد -؛المللو تجارت بین  TIالملل گزارش هایبین

رهنگ کشور ما و فالمللی با های موفق بینمشیدر نظر گرفتن تناسب خط اخارجی ب

 است.  نهادهای موجود
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