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In preparing the macro-policies of the judiciary, it is imperative to consider the macro-pol-
icies of the state in order to have a horizontal alignment with all the policies of the country. 
Accordingly, the current study aims to investigate the implications of macro-policies of the 
state in the macro-policies of the judiciary. Therefore, first, all the 15 macro-policies of the 
state from 2010 to 2016 are analyzed, and then the implications of each in the judiciary 
sector are investigated. Putting aside the repetitive implications, the findings were catego-
rized into 13 statements. As the judiciary sector has a preventive approach, some of these 
statements were related to education in public, legal, and judiciary issues (improving culture 
and legal knowledge for the society), improving the judiciary indexes, improving business 
environment, and entrepreneurship, taking social issues into consideration.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــایر خط مشــی های  ــای س ــه داللت ه ــه ب ــی، توج ــوزۀ قضای ــن سیاســت  های کالن ح در تدوی
ــور  ــی های کش ــۀ خط مش ــن هم ــی بی ــتایی افق ــه هم راس ــتیابی ب ــرای دس ــام ب ــی نظ کل
ضــروری اســت. بنابرایــن هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی داللت هــای ســایر 
ــا روش  خط مشــی های کلــی نظــام بــرای سیاســت های کلــی قضایــی اســت. ایــن پژوهــش ب
داللت پژوهــی انجــام شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ابتــدا همــۀ   15 خط  مشــی کلــی نظــام در 
بــازۀ ســال  های 1389 تــا 1396 به مثابــۀ »دال« گــردآوری شــد و ســپس داللت هــای 
ــۀ  ــی به مثاب ــتگاه قضای ــای دس ــرای مأموریت ه ــی ب ــی های کل ــای خط مش ــک از بنده هری
»مدلــول« شناســایی گردیــد. بــا کنــار گذاشــتن داللت هــای تکــراری، نتایــج پژوهــش در 13 
ــوزۀ  ــت موضــوع پیشــگیری در ح ــه اهمی ــت ب ــا عنای ــد. ب ــازمان دهی ش ــم و س ــزاره تنظی گ
ــی و  ــی، حقوق ــائل عموم ــذاب مس ــوزش ج ــامل آم ــاً ش ــا بعض ــن گزاره  ه ــم ای ــی، اه قضای
قضایــی بــه مــردم )توســعۀ فرهنــگ و دانــش حقوقــی مــورد نیــاز عامــه در جامعــه(، ارتقــای 
ــال در  ــی فع ــود مســتمر فضــای کســب وکار و نقش آفرین ــی، بهب مســتمر شــاخص های قضای

موضوع »آسیب های اجتماعی« است. 
. Z11, Z10, Z13, Z18 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه 
ــی  ــر خط مش ــد. ه ــرار دارن ــی ها ق ــله مراتب خط مش ــطح از سلس ــن س ــی در باالتری ــی های کل خط مش
ــر  ــداد، ه ــن امت ــده اســت. در همی ــن ش ــد مســئلۀ کالن تدوی ــا چن ــک ی ــا ی ــه ب ــرای مواجه ــی ب کل
خط مشــی کلــی بــرای خط مشــی های دیگــر در ســطوح پایین تــر از سلســله مراتب، الهام بخــش 
اســت و هم راســتایی  آن خط مشــی ها بــا خط مشــی کلــی ضــروری اســت. براســاس بنــد اول از اصــل 
یکصدودهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، »تعییــن  سیاســت های کلــی  نظــام  جمهــوری  
اســالمی  ایــران  پــس  از مشــورت  بــا مجمــع تشــخیص  مصلحــت  نظــام« از وظایــف و اختیــارات مقــام 
رهبــری اســت. در همیــن راســتا، خط مشــی های کلــی در حوزه هــای گوناگــون تدویــن و ابــالغ می شــود. 
ــا  ــگ از جهت گیری ه ــه ای هماهن ــی را »مجموع مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خط مشــی های کل
و اهــداف مرحلــه ای و راهبــردی کالن نظــام در دوره هــای زمانــی مشــخص، بــرای تحقــق آرمان هــا و 
ــطوح  ــی ها در س ــۀ خط مش ــرای هم ــی ب ــی های کل ــن خط مش ــد. ای ــی« می دان ــون اساس ــداف قان اه

ــد.    ــمار می رون ــا به ش ــن و برنامه ه ــر قوانی ــارت ب ــرای نظ ــی ب ــد و منبع ــر الزام آورن پایین ت

ــی  ــی قضای ــی های کل ــران خط مش ــالمي ای ــوري اس ــام جمه ــي نظ ــی های کل ــی از خط مش یک
کشــور اســت. پــس از آنکــه خط مشــی های کلــي نظــام درخصــوص امنیــت قضایــي، مصــوب 
ــی های  ــز خط مش ــخ 1388/09/02 نی ــد، در تاری ــد ش ــال 1385 تمدی ــالغ و در س 1381/07/28، اب
ــا گذشــت  ــد. درحــال حاضــر، ب ــالغ گردی ــری اب ــام معظــم رهب ــی پنج ســاله از ســوی مق ــی قضای کل
ــرا  ــد؛ زی ــر می رس ــروری به نظ ــا ض ــا و ارزیابی  ه ــی ها، بازبینی ه ــالغ آن خط مش ــال از اب ــدود 8 س ح
شــرایط کلــی حاکــم بــر کشــور درحــال تغییــر بــوده و شــاید مســائل کنونــی نیازمنــد خط مشــی های 
ــایر  ــویی س ــی و همس ــدون همراه ــی ب ــی قضای ــی  های کل ــه خط مش ــن اینک ــد؛ ضم ــری باش دیگ
ــد؛  ــدن نمی یاب ــی ش ــکان عملیات ــی ام ــا به خوب ــر بخش  ه ــور در دیگ ــی کش ــی  های موضوع خط  مش
لــذا ارزیابــی و ســنجش میــزان هم راســتایی آن  هــا بــا همدیگــر ضــروری و گریزناپذیــر اســت و شایســته 
خواهــد بــود مراجــع ذی  ربــط، نظیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، نســبت بــه ایــن مهــم اقــدام 
نمایــد. در ایــن تحقیــق، پژوهشــگران تــالش کردنــد داللت هــای ناشــی از ســایر خط مشــی های کلــی 
ــن سیاســت  های  ــا در تدوی ــد ت ــی کنن ــی را شناســایی و معرف ــی قضای ــرای خط مشــی های کل نظــام ب

ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره  ب ــد م دورۀ جدی

بــرای دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار بایــد بین ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، قضایی، 
زیســت محیطی و نظایــر آن تعامــل و تبــادل وجــود داشــته باشــد. تقویــت انســجام و هم راســتایی بیــن 
ــا توجــه بــه چالش  هــای متعــدد و  خط  مشــی  ها ابــزاری اساســی بــرای نیــل بــه ایــن اهــداف اســت. ب
ــا، توجــه  ــن حوزه  ه ــن ای ــی بی ــه و ارتباطــات دوســویه و تعامل ــف جامع ــای مختل ــده در حوزه  ه پیچی
ــد. توجــه بــه هماهنگــی بیــن  ــه انســجام و هم راســتایی خط  مشــی  ها بیــش از پیــش اهمیــت می یاب ب
خط  مشــی  ها اثراتــی همچــون تقویــت و هم  افزایــی حوزه  هــای مختلــف جامعــه و کاهــش تنــش بیــن 
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آن  هــا، تقویــت اقدامــات بیــن ســه ســطح محلــی، ملــی و بین المللــی و غلبــه بــر اقدامــات سیاســی را 
ــج  ــه انحــراف نتای ــردارد )OECD, 2018(. ناهماهنگــی و ناهم راســتایی بیــن خط  مشــی  ها منجــر ب درب
 May, Jones, Beem, Neff Sharum &( ــود ــر می  ش ــد و اث ــی، پیام ــش خروج ــه بخ ــر س ــا در ه آن ه

 .)Poague, 2005

تاکنــون پژوهشــی درخصــوص بررســی هم راســتایی افقــی در ایــران صــورت   نگرفتــه اســت؛ هرچنــد 
ــد،  ــد. هداون ــاره کرده ان ــی  گذاری اش ــی در خط  مش ــن پژوهش ــدان چنی ــه فق ــین ب ــای پیش پژوهش  ه
فاتــح راد و طباطبائیــان )1395( عارضه  هــای فراینــد سیاســت  گذاری را چنیــن تبییــن کردنــد: تداخــل 
ــن دو  ــت گذاری در ای ــات سیاس ــک اقدام ــدم تفکی ــی و ع ــت گذاری کالن و اجرای ــم سیاس در مفاهی
ــرا،  ــزی و اج ــی و برنامه ری ــن ســطوح سیاســت  گذاری کالن و اجرای ــاط مناســب بی ــوِد ارتب ســطح، نب
ــا، و  ــی از حوزه  ه ــی در برخ ــت  های کالن و اجرای ــا سیاس ــعه ب ــای توس ــن برنامه ه ــاط بی ــدان ارتب فق
ــور  ــی در ســطح سیاســت  گذاری. قلی پ ــان، بخــش خصوصــی و بخــش اجرای ــردن ذی  نفع ــت نک دخال
ــی  ها و  ــن خط  مش ــی بی ــی و نایک پارچگ ــه ناهماهنگ ــد ک ــی دریافتن ــران )1395( در پژوهش و دیگ
ــی  گذاران از  ــداف خط  مش ــود و اه ــی می  ش ــکاف خط  مش ــروز ش ــه ب ــر ب ــی   منج ــای خط  مش الیه ه
ــه  ــر ب ــی  ها منج ــی خط  مش ــتایی افق ــه هم راس ــی ب ــردد. بی توجه ــق نمی  گ ــی محق ــن خط  مش تدوی
خروجــی نامــوزون و فاصلــۀ حاکمیــت از هــدف اصلــی خــود خواهــد شــد. ایــن موضــوع درخصــوص 
ــایی  ــش شناس ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ــن  رو ه ــود دارد. از ای ــز وج ــی نی ــی قضای ــی  های کل خط  مش
ــت.   ــی اس ــی قضای ــی های کل ــرای خط مش ــام ب ــی نظ ــی های کل ــایر خط مش ــی از س ــای ناش داللت ه

2. پیشینۀ تحقیق
 پژوهــش ازوجــی )1386، ص. 25( بــر بررســی و ارزیابــی خط  مشــی  ها و عملکــرد بــازار کار در 
برنامه  هــای توســعه  ای ایــران تمرکــز دارد. نتایــج پژوهــش بــر وجــود خط  مشــی  های متنــوع درجهــت 
ــای  ــی در برنامه  ه ــی  های تنظیم ــه خط  مش ــد ب ــت دارد؛ هرچن ــران دالل ــازار کار ای ــت ب ــود وضعی بهب
ــالح  ــه اص ــی ک ــود؛ درحال ــاهده می  ش ــی مش ــتایی افق ــت و ناهم راس ــده اس ــه ش ــر توج ــعه کمت توس
ــد در راســتای تســهیل به  کارگیــری کم  هزینــۀ نیــروی کار باشــد.  ــازار کار می  توان قوانیــن و مقــررات ب
ــارزه  ــی  های مب ــی خط  مش ــی و ارزیاب ــه بررس ــی )1394( ب ــری و ایوبی اردکان ــور، عابدی جعف جباری پ
ــد.  ــی و سیاســی پرداختن ــاد اقتصــادی، اداری، اجتماع ــران در ابع ــای توســعۀ ای ــا فســاد در برنامه  ه ب
ــوزۀ  ــع خط  مشــی  ها  در ح ــعه و تجم ــی خط  مشــی  های توس ــتایی افق ــا ناهم راس ــش آن ه ــج پژوه نتای
اقتصــادی را نشــان داد. مرکــز پژوهش  هــای مجلــس )1397( در گزارشــی خط  مشــی  های کالن، 
میانــی و عملیاتــی اصالحــات اداری را ارزیابــی و تحلیــل کــرد. مســائل اقتصــادی همچــون اشــتغال و 
ــالح اداری  ــی  های اص ــا در خط  مش ــدر دغدغه  ه ــی در ص ــای مدن ــون آزادی  ه ــی همچ ــائل سیاس مس
ــادی و  ــات بنی ــه اصالح ــی ب ــه  ای و بی توجه ــطحی و کلیش ــای س ــه راه  حل  ه ــه ب ــا توج ــد. ام بوده  ان
ــاردی و  ــت. عط ــوده اس ــران ب ــات اداری در ای ــی  های اصالح ــی خط  مش ــل ناکام ــاختاری از عوام س
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ــران را  ــي در ای ــي هاي فرهنگ ــازي خط مش ــي یک پارچه س ــل ناکام ــی عل ــران )1395( در پژوهش دیگ
ــد.  ــل کردن ــاد تحلی ــردازي داده بنی ــتفاده از روش نظریه پ ــا اس ب

ِمــی، ســاپوتیچ و ورکمــان )2006( در پژوهشــی دریافتنــد کــه خط  مشــی  گذاری در 18 حــوزۀ 
ــکا از انســجام و هماهنگــی الزم برخــوردار نیســت و تکه  تکــه   کــردن  نهادهــای  خط  مشــی    گذاری در امری
ــگارد )2013( در پژوهشــی هم راســتایی  ــد. پاکوئیــن و بوری ــن مهــم را تشــدید می  کن خط  مشــی  گذاری ای
ــادا را تحلیــل کردنــد. آندرونــی، فراتینــی و پــرودی )2016( در پژوهشــی بــه  خط  مشــی  های خارجــی کان
ــا تغییــرات صنعــت و فنــاوری پرداختنــد.  تحلیــل هم راســتایی خط    مشــی  های صنعتــی  دولــت محلــی ب
تومــن، اســترند و شــریلی )2017( در پژوهشــی هم راســتایی خط  مشــی  های ژاپــن بــا جنــگ علیه تروریســم 
ــوری )2018(  ــن هم بســتگی دارد. ف ــا  امنیــت ژاپ ــن خط  مشــی  ها ب ــد کــه ای را بررســی و مشــخص کردن
در پژوهشــی بــه بررســی کیفــی انســجام خط  مشــی  های توســعۀ آفریقــای جنوبــی بــا چارچــوب راهبــردی 
ــک )2013( در پژوهشــی هم راســتایی خط  مشــی  های امنیتــی  ــرز، دیمکــوو و پولووی 2030 پرداخــت. پیت
در ســطوح مختلــف ســامانه  های فنی اجتماعــی را تحلیــل کردنــد. کویــدی و آکنجــی )2017( در پژوهشــی 
ــد.  ــی پرداختن ــا خط  مشــی های مل ــدار ب ــد پای ــی خط  مشــی  های مصــرف و  تولی ــه بررســی یک پارچگ ب

ــه  ــی ب ــرای انسجام بخش ــب ب ــای مناس ــی  ها از ابزاره ــی خط  مش ــجام افق ــتایی و انس ــی هم راس بررس
سیاســت  ها و اقدامــات دولــت اســت. هرچنــد تاکنــون پژوهش  هــای اندکــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه، 
همیــن مطالعــات بــر اهمیــت و ضــرورت انجــام این نــوع سیاســت  پژوهی تأکیــد دارد. لــذا در تحقیــق حاضر 
ــا روشــی نویــن و کارآمــد بــه بررســی داللت  هــای ســایر سیاســت  های کلــی نظــام بــرای سیاســت  های  ب

کالن حــوزۀ قضایــی پرداختــه شــده تــا بــر انســجام و هم راســتایی ایــن سیاســت  ها افــزوده شــود.

3. چارچوب نظری
براســاس ادبیــات علمــی و رایــج، خط مشــی گذاری قضایــی جزئــی از خط مشــی گذاری جنایــی 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــاس، واکاوی مطالع ــن اس ــر ای ــت. ب ــارکتی( اس ــی و مش ــی، اجرای ــی، قضای )تقنین

دربرمی گیــرد.  نیــز  را  قضایــی  خط مشــی گذاری  بررســی  جنایــی  خط مشــی گذاری 

ــوای  ــر محت ــه بیانگ ــود ک ــاب می ش ــوی انتخ ــی به نح ــوزۀ مطالعات ــته و ح ــر رش ــام ه ــوالً ن معم
آن رشــته باشــد و حــدود آن را مشــخص نمایــد؛ هرچنــد خط مشــی جنایــی از اصــل مذکــور 
ــام  ــه ای از ابه ــدود آن در هال ــوا و ح ــده محت ــب ش ــوان آن موج ــزی در عن ــت و ابهام آمی مستثناس
ــون  ــگران گوناگ ــاس، پژوهش ــن اس ــر ای ــابی، 1390، ص. 114(. ب ــی و حس ــرورود )عظیم زاده اردبیل ف
ــرای آن ترســیم شــده اســت. در  ــون ب ــای گوناگ ــن رو قلمروه ــد؛ از همی ــی از آن دارن ادراکات متفاوت
ــی  ــری و گاه حت ــوع غیرکیف ــی از ن ــرل اجتماع ــیوه های کنت ــی، ش ــی جنای ــی از خط مش ــی کنون تلق
غیردولتــی نیــز وجــود دارد. در ایــن مفهــوم، اجتمــاع نیــز بــه مشــارکت در راهبــرد خط مشــی جنایــی 
کمــک شــایانی می کنــد. بــر ایــن اســاس، خط مشــی جنایــی در معنــای موســع خــود، همــۀ تدابیــری 
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اســت کــه در مقابلــه بــا جــرم و انحــراف توســط دولــت و جامعــه اتخــاذ می شــود. بنابرایــن خط مشــی 
ــان، ص.  ــود )هم ــع می ش ــور واق ــک کش ــی ی ــی عموم ــام خط مش ــیع تری به ن ــرو وس ــی در قلم جنای
118(. در تعریفــی فراگیــر، خط مشــی جنایــی عبــارت اســت از طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر برنامه هــا 
و اقدامــات کیفــری و غیرکیفــری کــه از ســوی دولــت، حــوزۀ عمومــی و مــردم در راســتای پیشــگیری 
از وقــوع پدیــدۀ مجرمانــه، ســرکوب و جلوگیــری از تکــرار آن و حمایــت از بزه دیــدگان بــه کار گرفتــه 

ــل برســد )غالمــی، 1392، ص. 100(. ــه حداق ــار آن ب ــم، تکــرار و آث ــار جرای ــا آم می شــود ت

ــی   ــاه عموم ــدۀ رف ــامانه  های کاهن ــا س ــه ب ــرای کاهــش آســیب  ها در مقابل  انســجام خط  مشــی ب
ضــروری اســت. ایــن انســجام می  توانــد بــا ایجــاد جهــش و تغییــر بنیــادی  در روش  هــای اســتفاده از 
ــه افزایــش رفــاه عمومــی بینجامــد )OECD, 2018, p. 23(. انســجام  ــع اقتصــادی و اجتماعــی، ب مناب
خط  مشــی میــزان هماهنگــی را افزایــش می  دهــد و امــکان اســتفادۀ مؤثــر از منابــع محــدود را بــرای 
رســیدن بــه اهــداف مشــترک  فراهــم مــی  آورد )Ranabhat et al., 2018(. میــزان انســجام خط  مشــی  ها 
را می  تــوان براســاس میــزان تمرکــز موضــوع، تمرکــز منافــع و هــدف   نهایــی  خط  مشــی تعییــن کــرد. 
ــودن خط  مشــی ها نیســت، در بیشــتر  ــای خــوب ب ــاً به معن ــاد خط  مشــی  ها لزوم ــد انســجام زی هرچن

 .)May, Sapotichne & Workman, 2006( ــودن خط  مشــی ها دارد ــر خــوب ب ــر مثبــت ب مــوارد اث

ــف  ــن شــرح تعری ــه ای ــر  انســجام و یک پارچگــی خط  مشــی  ها را در عرصــۀ زیســت محیطی ب کولی
ــری از آســیب  های محیطــی، حــذف تناقــض  بیــن و  ــدار و جلوگی ــه توســعۀ پای ــد: دســتیابی ب می  کن
ــی  های  ــاد خط  مش ــدف کالن  ایج ــل  و ه ــع متقاب ــه مناف ــیدن ب ــق بخش ــی و تحق ــر خط  مش درون ه
حمایــت متقابــل )Lafferty & Havden, 2003(. همچنیــن برایســولیس  )2004( یک پارچه ســازی 
ــان و  ــد همس ــی واح ــی  ها در کل ــه در آن خط  مش ــد ک ــردازی می دان ــد مفهوم پ ــی را فراین خط  مش
ــام  ــر ادغ ــک خط    مشــی در خط  مشــی  های دیگ ــه ی ــوط ب ــه مســائل مرب ــا آنک ــگ می  شــود و ی هماهن
ــای آن را  ــه پیامده ــی اســت ک ــه میزان ــِدرال  )1980(، یک پارچگــی خط  مشــی ب ــردد. از نظــر آن می گ
ــی در  ــی ادارات دولت ــه همــۀ ســطوح خط  مشــی و تمام ــری به رســمیت می شناســند و ب در تصمیم گی

ــوذ کــرده اســت.    اجــرای آن خط  مشــی نف

یک پارچگــی خط مشــی از دو رویکــرد یک پارچگــی عمــودی )درون بخشــی ( و یک پارچگــی 
ــر رویکــرد تدریج  گرایــی   افقــی )میان بخشــی ( تشــکیل شــده اســت. رویکــرد یک پارچگــی عمــودی ب
در  خط  مشــی  گذاری اســتوار اســت و دارای دو بُعــد ســاختاری و محتوایــی اســت. در بُعــد محتوایــی، 
ــی در  ــر هدف ــد و اگ ــته باش ــود داش ــی انســجام وج ــی و عملیات ــن خط  مشــی  های کالن، میان ــد بی بای
ســطح کالن درنظــر گرفتــه می  شــود، در ســطوح عملیاتــی نیــز وجــود داشــته و محقــق گــردد. در بُعــد 
ــزار مناســب خط  مشــی  گذاری در ســطوح کالن تــا عملیاتــی یک پارچــه  ســاختاری، بایــد ســاختار و اب
ــی  اســت  و هــدف  ــر رویکــرد جامــع عقالی باشــند. رویکــرد یک پارچگــی افقــی خط  مشــی   مبتنــی ب
آن توجــه بــه اثربخشــی  یک پارچه ســازی خط  مشــی اســت )Briassoulis, 2004(. یک پارچگــی 
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ــب  ــزار به ترتی ــه و اب ــرد، برنام ــطوح راهب ــی  ها در س ــتایی خط  مش ــه هم راس ــی  ها ب ــودی خط  مش عم
ــی ها  ــی خط  مش ــی افق ــن یک پارچگ ــد. همچنی ــاره می کن ــش اش ــه و بخ ــت، وزارتخان ــطح دول در س
بــه هم راســتایی خط  مشــی  ها در حوزه  هــای مختلــف در یــک ســطح خط  مشــی  گذاری، ماننــد 

 .)Lafferty & Havden, 2003( ــت ــر اس ــرژی، ناظ ــل و ان ــاورزی، حمل ونق کش

هم راســتایی خط  مشــی  ها بــه هماهنگــی خط  مشــی هــا در ســطوح مختلــف اشــاره می کنــد. هم راســتایی 
عمــودی بــه هماهنگــی خط  مشــی  های کالن، میانــی و فعالیت  هــا و اقدامــات و معیارهــای کلیــدی بــرای تحقق 
هــدف کالن در یــک حــوزۀ مشــخص معطــوف اســت. امــا هم راســتایی افقــی بــه هماهنگــی خط  مشــی  ها در 

.)Case & Zucker, 2005( ســطوح همســان حوزه  هــای مختلــف برای تحقــق منفعــت عامــه ناظــر اســت

در ایــران چهــار ســطح بــرای مدیریــت قائــل شــده اند کــه چهــار ســطح خط مشــی گذاری را ایجــاد 
می  کنــد. ایــن ســطوح در شــکل 1 آمــده اســت. 1. ســطح مدیریــت ابرخط  مشــی  ها کــه رهبــری نظــام 
و مشــاوران تخصصــی ایشــان ایــن وظیفــه را برعهــده دارنــد. 2. ســطح مدیریــت سیاســی کــه برعهــدۀ 
ــت  ــن می  شــود. 3. ســطح مدیری ــن ســطح تدوی ــی در ای ــوای ســه  گانه اســت و خط  مشــی  های میان ق
ــت. 4.  ــی اس ــن خط  مش ــاوره دهنده در تدوی ــی و مش ــدۀ خط  مش ــه اجراکنن ــی ک ــور عموم ادارۀ ام
ســطح مدیریــت بخــش خصوصــی کــه فقــط بــه بخــش خصوصــی مربــوط نیســت و بــه کلیــت جامعــه 
ــه  ــد جامع ــود و رش ــت بهب ــش درجه ــی کارآ و اثربخ ــت دولت ــک مدیری ــا ی ــد ب ــاره دارد و می  توان اش

ــرد، 1395، ص. 387(. ــد )دانایی ف ــل کن عم
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ــر   ــا دیگ ــت ب ــاط آن سیاس ــه ارتب ــد ب ــش، بای ــر بخ ــی در ه ــت  های کل ــن سیاس ــور تدوی به منظ
بخش  هــا توجــه کــرد. همچنیــن بایــد هــر بنــد سیاســتی در ســطوح میانــی و عملیاتی پاســخ داده شــود 
ــن پژوهــش، پژوهشــگران  ــن گــردد. در ای ــی تدوی ــا آن سیاســت، خط  مشــی  های عملیات و هم راســتا ب
درپــی آن بودنــد کــه داللت  هــای ســایر بخش  هــای مرتبــط بــا حــوزۀ قضایــی را شناســایی کننــد و بــا 
ــد و  ــی بیفزاین ــوزۀ قضای ــی  های ح ــجام خط  مش ــی و انس ــر یک پارچگ ــط، ب ــای مرتب ــنهاد گزار  ه  ه پیش

از تضــاد و تعــارض بیــن خط  مشــی  های مختلــف جلوگیــری نماینــد.

4. روش تحقیق
ــتفاده  ــی اس ــد. داللت پژوه ــره برده ان ــی به ــی داللت  پژوه ــدگان از روش  شناس ــش، نگارن ــن پژوه در ای
ــی اســت کــه در عمــل  ــرای واکاوی رهنمودهای ــده ب ــا ای ــه، مــدل ی ــک فلســفه، چارچــوب، نظری از ی
کاربــرد مســتقیم نــدارد، امــا ایــن رهنمودهــا ممکــن اســت بعدهــا بــه دانــش خــاص رشــتۀ تخصصــی 
آن پژوهشــگر تبدیــل شــود. در همیــن امتــداد، ممکــن اســت در فضــای عمــل از قوانیــن یــا 
ــات  ــاص، الزام ــوزه ای خ ــی گذاری ح ــا خط مش ــذاری ی ــر در قانون گ ــای دیگ ــی های حوزه ه خط مش

ــود. ــده می ش ــی نامی ــدام داللت پژوه ــن اق ــود. ای ــت ش ــی برداش و رهنمودهای

ــش  ــدف پژوه ــوده و ه ــردی ب ــش کارب ــری پژوه ــت، جهت  گی ــی اس ــش کیف ــن پژوه ــۀ ای صبغ
توصیفی تحلیلــی اســت. در ایــن پژوهــش، مطابــق دیگــر پژوهش  هــای بــا صبغــۀ کیفــی، از نمونه  گیــری 
ــوده اســت.  ــۀ پژوهــش تمامــی خط  مشــی  های کلــی جــاری کشــور ب هدفمنــد اســتفاده گردیــد. نمون

در تحقیــق حاضــر، از روش داللت پژوهــی نظام منــد اســتفاده نشــده و از ایــن روش در شناســایی 
ــده  ــه ش ــام گرفت ــی اله ــی قضای ــی های کل ــرای خط مش ــی های کالن ب ــایر خط مش ــای س داللت ه

اســت. مراحــل پژوهــش در شــکل 2 مشــاهده می شــود. 

 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 2. فرایند پژوهش

http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

172

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

مهدی مرتضوی و همکاران. واکاوی داللت های خط مشی های کالن بر   سیاست  های کلی قضایی.

5. یافته  های تحقیق
ــی 1389  ــازۀ زمان ــه در ب ــه  ک ــرار گرفت ــر ق ــی هایی مدنظ ــام، خط مش ــی نظ ــی های کل ــان خط مش از می
تــا کنــون بــه تصویــب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســیده  اســت. ایــن خط مشــی ها عبارت انــد از:

1. خط مشی های کلی نظام اداری، ابالغ 1389/01/14

2. خط مشی های کلی اصالح الگوی مصرف، ابالغ 1389/04/14

3. خط مشی های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات )افتا1(، ابالغ 1389/11/29

4. خط مشی های کلی اشتغال، ابالغ 1390/04/28

5. خط مشی های کلی آمایش سرزمین، ابالغ 1390/09/21

6. خط مشی های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی، ابالغ 1391/09/29

7. خط مشی های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، ابالغ 1391/11/24

8. خط مشی های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، ابالغ 1392/02/05

9. خط مشی های کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغ 1392/11/30

10. خط مشی های کلی سالمت، ابالغ 1393/01/18

11. خط مشی های کلی جمعیت، ابالغ 1393/02/30

12. خط مشی های کلی علم و فناوری، ابالغ 1393/06/29

13. خط مشی های کلی برنامۀ ششم توسعه، ابالغ 1394/04/09

14. خط مشی های کلی محیط زیست، ابالغ 1394/08/26

15. خط مشی های کلی خانواده، ابالغ 1395/06/13. 

ــه  ــن موضوع ــه قوانی ــک ب ــور، کدام ی ــی های مذک ــان خط مش ــه از می ــرد ک ــی ک ــد بررس ــدا بای ابت
ــن و خط مشــی های  ــه قوانی ــک ب ــل هری ــا تبدی ــرا ب ــل شــده اند؛ زی ــه ای تبدی ــا خط مشــی های برنام ی
ــی در  ــود. داللت پژوه ــوع می ش ــاء موض ــه انتف ــالبه ب ــی ها س ــی آن خط مش ــتی، داللت پژوه پایین دس

1. امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات
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شــرایطی ســودمند اســت کــه خبــری از صراحــت و تعییــن روشــن وظایــف نباشــد.

ــاد،  ــا فس ــه ب ــام اداری و مقابل ــالمت نظ ــای س ــون ارتق ــا قان ــام اداری ب ــی نظ ــی های کل خط مش
مصــوب 1387/02/29 مجلــس شــورای اســالمی و تأییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در تاریــخ 
ــه  ــام اداری و مقابل ــالمت نظ ــای س ــون ارتق ــادۀ 6 قان ــرۀ 4 م ــی تبص ــۀ اجرای 1390/08/07، آیین نام
بــا فســاد، مصــوب 1392/04/25 رئیــس قــوۀ قضاییــه، آیین نامــۀ اجرایــی مــادۀ 26 از قانــون ارتقــای 
ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد، مصــوب 1393/04/15 هیئــت وزیــران، مصوبــۀ شــورای عالــی 
ــوب 1392/12/14 و  ــال 1393، مص ــام اداری در س ــالح نظ ــی اص ــۀ عملیات ــوص برنام اداری درخص

ــدارد.  ــرای داللت پژوهــی وجــود ن ــه ای ب ــواردی دیگــر، پشــتیبانی شــده و زمین م

خط مشــی های کلــی اصــالح الگــوی مصــرف بــا قانــون اصــالح الگــوی مصــرف، مصــوب 
ــون اصــالح الگــوی مصــرف،  ــادۀ 14 قان ــی م ــۀ اجرای 1389/12/4 مجلــس شــورای اســالمی، آیین نام
ــون اصــالح الگــوی مصــرف،  ــادۀ 15 قان ــی م ــۀ اجرای ــران، آیین نام مصــوب 1392/10/28 هیئــت وزی
ــون اصــالح الگــوی مصــرف،  مصــوب 1396/05/11 هیئــت وزیــران و آیین نامــۀ اجرایــی مــادۀ 61 قان
مصــوب 1394/11/14 هیئــت وزیــران پشــتیبانی شــده و زمینــه ای بــرای داللت پژوهــی وجــود نــدارد.

ــاد  ــا در نه ــردی افت ــت راهب ــز مدیری ــش مرک ــا و نق ــا مأموریت ه ــا ب ــی افت ــی های کل خط مش
ــا  ــی افت ــی های کل ــی خط مش ــای نظارت ــداد، داللت ه ــن امت ــد. در همی ــت جمهوری هماهنگ ان ریاس
بــا مأموریت هــای نظارتــی مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا هم نواســت و زمینــه ای بــرای داللت پژوهــی 
وجــود نــدارد. در زمینــۀ جرایــم رایانــه ای نیــز قانــون جرایــم رایانــه ای، مصــوب 1388/03/20 وجــود 

دارد. 

براســاس روش شناســی داللت پژوهــی، تعییــن چارچــوب نظــری یــا مدلــی بــرای مدلول در راســتای 
ــی  ــارت اســت از خط مشــی های کل ــول عب ــای دال ضــروری اســت. در اینجــا، مدل شناســایی داللت ه
ــی  ــی قضای ــی های کل ــد، خط مش ــان ش ــش بی ــری پژوه ــینۀ نظ ــرور پیش ــه در م ــر آنچ ــی. بناب قضای
ــی از  ــت قضای ــق عدال ــویی تحق ــتند. از س ــی هس ــی های جنای ــی از خط مش ــور جزئ ــوب در کش مص
طریــق کارآمدســازی ســامانۀ قضایــی و دســتیابی بــه امنیــت قضایــی اهــداف اصلــی تدویــن و ابــالغ 
ــام کارآ و  ــای انج ــی به معن ــامانۀ قضای ــدی در س ــق کارآم ــه تحق ــا ک ــد. از آنج ــی ها بوده ان آن خط مش
ــر  ــی ب ــی های کل ــای خط مش ــوان داللت ه ــش می ت ــن بخ ــت، در ای ــای آن اس ــش مأموریت ه اثربخ
مأموریت هــای قــوۀ قضاییــه را شناســایی کــرد. براســاس آنچــه در برنامــۀ چهــارم توســعۀ قضایــی بیــان 

ــد از: ــوه عبارت ان ــای ق ــت، مأموریت ه ــده اس ش
1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع؛

2. رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات؛
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3. اخذ تصمیم و اقدام الزم در امور حسبیه؛

4. نظارت بر ُحسن جریان امور و اجرای قوانین؛

5. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین؛

6. اجرای حدود و مقررات مدّون جزایی اسالم؛

7. اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم؛

8. اقدامات تأمینی، تربیتی و اصالح مجرمان؛

9. تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص.

در ایــن بخــش از پژوهــش، ابتــدا هریــک از خط مشــی های کلــی مــورد مطالعــه و بازخوانــی قــرار 
گرفــت و داللت هــای کلــی آن هــا بــرای ســامانۀ قضایــی شناســایی شــد. ســپس هــر داللــت بــا مأموریت 
ــا خــود مرتبــط شــد. جــدول 1 داللت هــای ســایر خط مشــی های کلــی  ــا مأموریت هــای متناســب ب ی

ــد.  ــه می کن ــی را ارائ ــی گذاری قضای ــر خط مش ب

جدول 1. داللت هایی از سایر خط مشی های کلی برای خط مشی گذاری قضایی

عنوان 
خط مشی

بند 
مربوطه

عنوان 
مأموریت

داللت ها برای مأموریت های نه گانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم 
توسعۀ قوۀ قضاییه

خط مشی 
بند 5اشتغال

مأموریت 2
- حمایت از سرمایه گذاران

- افزایش ضمانت اجرای قراردادها از طریق کاهش زمان و هزینۀ دادرسی
- صیانت از حقوق متضرران از انحالل یک فعالیت )کسب وکار(

مأموریت 9

- تسهیل شروع کسب وکار
- کاهش هزینه و زمان ثبت مالکیت

- مالکیت های معنوی
- حمایت از سرمایه گذاران ُخرد

خط مشی آمایش 
سرزمین

- آموزش عمومی حقوق و قانونمأموریت 7بند الف.1

بند ب.2
- برخورد با متصرفان میراث تاریخی و منابع طبیعیمأموریت 2

- صیانت از میراث و سوابق تاریخی و طبیعیمأموریت 3

بند ح
- تعیین قواعدی برای حفظ محیط زیست در طرح های توسعه ایمأموریت 3

شناسایی مجرمان زیست محیطی و مجازات ایشانمأموریت 5
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عنوان 
خط مشی

بند 
مربوطه

عنوان 
مأموریت

داللت ها برای مأموریت های نه گانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم 
توسعۀ قوۀ قضاییه

خط مشی تولید 
ملی، حمایت از 

کار و سرمایۀ 
ایرانی

- توسعۀ تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی متناسب بند 3
با اقتصاد دانش بنیان

بند 8

مأموریت 2

- حمایت از سرمایه گذاران
- افزایش ضمانت اجرای قراردادها از طریق کاهش زمان و هزینۀ 

دادرسی
- صیانت از حقوق متضرران از انحالل یک فعالیت )کسب وکار(

مأموریت 9
- کاهش هزینه و زمان ثبت مالکیت

- مالکیت های معنوی
- حمایت از سرمایه گذاران ُخرد

بند 11
- احیای حق عمومی دسترسی شفاف به جریان آزاد اطالعاتمأموریت 1

- تقویت و افزایش بازرسی ها به منظور جلوگیری از ویژه خواری های مأموریت 3
اطالعاتی

- تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی در زمینه های مأموریت 9بند 18
گوناگون سرمایه گذاری مانند سرمایه گذاری های خطرپذیر

بند 23
- احیای حق عمومی دسترسی آزاد به کاالها و خدمات مورد نیازمأموریت 1

- تقویت بازرسی ها به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارمأموریت 4

خط مشی کلی 
ایجاد تحول در 
نظام آموزش و 

پرورش کشور

- ارائۀ آموزش های الزم به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعیمأموریت 7بند 2-5

خط مشی کلی 
اقتصاد مقاومتی

بند 19

- احیای حق عمومی شفافیت و سالمت اقتصادیمأموریت 1

- تقویت بازرسی ها به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارمأموریت 4

- شناسایی و رفع حداکثری زمینه های فسادزا در حوزه های تجاری، پولی، ارزی و...مأموریت 7

بند 22
- جلوگیری از تضییع حقوق عامه براساس تحریم هامأموریت 1

- نقش آفرینی بین المللی در راستای بازدارندگی از تحریم هامأموریت 3

بند 24
- ایجاد سازوکاری برای نظارت بر استانداردهامأموریت 3

- مجازات سریع، قطعی و شدید متقلبان مرتبط با استانداردمأموریت 5
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عنوان 
خط مشی

بند 
مربوطه

عنوان 
مأموریت

داللت ها برای مأموریت های نه گانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم 
توسعۀ قوۀ قضاییه

خط مشی کلی  
- ارائۀ آموزش های عمومی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعیمأموریت 7بند 6جمعیت

خط مشی کلی 
محیط زیست

بند 1

- احیای حقوق عامۀ مرتبط با محیط زیستمأموریت 1

- تقویت و ارتقای قواعد، رویه ها و سازوکارهای حراست و حفاظت از مأموریت 3
محیط زیست

- مشارکت فعال در پیشگیری از تخریب محیط زیست و تصرف منابع طبیعیمأموریت 7

بند 4

مأموریت 3
- افزایش چشمگیر در هزینه های قانونی تخریب محیط زیست و تصرف 

منابع طبیعی در قیاس با منافع آن
- اعالم جرم عمومی علیه آلوده کنندگان و تخریبگران محیط زیست

- کشف و شناسایی جرایم سازمان یافته و تعقیب مجرمان حقوقی و حقیقیمأموریت 5

- اجرای احکام مجرمان زیست محیطی با قاطعیت، سرعت و شدتمأموریت 6

- مشارکت فعال در اجرای استانداردهای پیشگیری از تخریب مأموریت 7
محیط زیست و انتشار آلودگی

- اعمال بازرسی های مستمر از وظایف قانونی مرتبط با اطلس مأموریت 4بند 6
زیست بوم کشور

بند 14

- ارتقای قواعد و سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از مأموریت 3
منکر در زمینۀ موضوعات زیست محیطی

- توسعۀ سازوکارهای نظارت عمومی و گزارش دهی مردمی دربارۀ مأموریت 4
تخلفات زیست محیطی

مأموریت 7

- فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی نسبت به منکر بودن تخریب و 
آلوده کردن محیط زیست

- تشویق و ارج نهادن به متعهدان به معروف حراست و حفاظت از 
محیط زیست

کشف جرایم و تعقیب مجران زیست محیطی در سطوح محلی، ملی، مأموریت 5بند 15
منطقه ای و بین المللی
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عنوان 
خط مشی

بند 
مربوطه

عنوان 
مأموریت

داللت ها برای مأموریت های نه گانۀ قوۀ قضاییه در سند چهارم 
توسعۀ قوۀ قضاییه

خط مشی کلی 
خانواده

- رصد فعال و ابطال کلیۀ قوانین و مقررات نافی محوریت خانوادهمأموریت 4بند 2

بند 5
- ارتقای قواعد، رویه ها و سازوکارهای منع نشر برنامه های مخل مأموریت 3

ارزش های خانواده

- توسعه و ترویج گفتمان تقید و پایبندی به ارزش های خانوادگیمأموریت 7

بند 7

- توسعۀ روش های حکمیت در رسیدگی بدوی به دعاوی خانوادگیمأموریت 2
- افزایش هزینه های طالق توافقی

- ارتقا و کارآمدسازی قوانین، مقررات و رویه های مرتبط با قیمومیت، مأموریت 3
کفالت و...

- توسعه و تثبیت جایگاه مشاوره های حقوقی خانواده پیش، حین و پس از ازدواجمأموریت 7

بند 12

- اعالم جرم علیه افراد حقیقی و حقوقی تضعیف کنندۀ عزت و کرامت مأموریت 3
همسری، نقش مادری و خانه داری زنان

- رصد فعال و ابطال قوانین و مقررات تضعیف کنندۀ عزت و کرامت مأموریت 4
همسری، نقش مادری و خانه داری زنان

- ترویج گفتمان خانه داری و همسری از طریق توسعۀ محصوالت مأموریت 7
هنری، رسانه ای و خدمات مشاوره ای

بند 13
- افزایش زمان و هزینه های دادرسی درمورد طالق های نابجامأموریت 2

- رصد فعال و مستمر علل ایجاد طالقمأموریت 7
- ترویج گفتمان کراهت طالق

بند 14
- ارتقای قواعد و سازوکارهای حمایت از زنان سرپرست خانوارمأموریت 3

- ترویج گفتمان ازدواج زنان سرپرست خانوارمأموریت 7

بند 16

- رسیدگی فوری به دعاوی مرتبط با تضییع حقوق اقتصادی سرپرستان خانوارمأموریت 2

- اعالم جرم علیه مسببان سقط غیرقانونی جنین در جامعهمأموریت 3

مأموریت 4

- ارتقای سازوکارهای بازرسی و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی 
به منظور جلوگیری از سقط های غیرقانونی

- ارتقای سازوکارهای بازرسی از مراکز تولیدی و اقتصادی به منظور 
حمایت از حقوق کارگران سرپرست خانوار

- اجرای احکام مجرمان سقط جنین با قاطعیت، سرعت و شدتمأموریت 6

- ترویج گفتمان فرزندآوری از طریق توسعۀ نظام مشاورهمأموریت 7
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6. نتیجه  گیری
ــه  ــود ک ــخص می ش ــدرج در آن، مش ــراری من ــای تک ــتن داللت ه ــار گذاش ــدول 1 و کن ــه ج ــی ب ــا نگاه ب
ــد از: ــی عبارت ان ــی قضای ــرای خط مشــی های کل ــی نظــام ب ــای ناشــی از ســایر خط مشــی های کل داللت ه
1. ارتقای قواعد، رویه ها و سازوکارهای منع نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده و برخورد قاطع، سریع و 

شدید با عوامل تضعیف کنندۀ عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان؛ 

2. آموزش جذاب مسائل عمومی حقوقی و قضایی به مردم )توسعۀ فرهنگ و دانش حقوقی مورد نیاز عامه در جامعه(؛

3. ارتقای مستمر شاخص های قضایی بهبود مستمر فضای کسب وکار و دستیابی به جایگاه نخست منطقه؛

4. نقش آفرینی فعال در موضوع »آسیب های اجتماعی«؛

5. صیانت مستمر از سرمایه ها و مواریث زیست محیطی، تاریخی و منابع طبیعی و برخورد قاطع، سریع و 
شدید با مجرمان، همسو با سیاست های کلی آمایش سرزمین؛

6. نقش آفرینی فعال در تربیت شهروندان نظم پذیر و قانون گرا براساس سیاست های مصوب در زمینۀ آمایش سرزمین؛

7. احیای حقوق عامه مرتبط با محیط زیست از طریق مشارکت فعال در اجرای سیاست های کلی »محیط زیست«؛

8. توسعه و تثبیت جایگاه مشاوره های حقوقی خانواده پیش، حین و پس از ازدواج و توسعۀ روش های 
حکمیت در رسیدگی بدوی به دعاوی خانوادگی؛

9. صیانت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

10. جلوگیری از تضییع حقوق عامه براساس تحریم ها از طریق نقش آفرینی بین المللی در راستای 
بازدارندگی از تحریم ها؛

11. توسعۀ قوانین حقوق مالکیت حقیقی و حقوقی متناسب با اقتضائات اقتصاد دانش بنیان؛

12. فعال تر شدن قوۀ  قضاییه در پیگیری حقوقی قضایای بین المللی؛

13. احیای حقوق عامه مرتبط با نظام سالمت از طریق مشارکت فعال در اجرای سیاست های کلی »سالمت«. 

هریک از این موارد سیزده گانه را می توان به منزلۀ یک گزینه خط مشی درنظر گرفت. 

7. پیشنهادها   
از آنجــا کــه هم راســتایی عمــودی و افقــی سیاســت  های کلــی نقــش بی  بدیلــی در ارتقــای ســطح کارآمــدی 
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ــوازن و  ادارۀ امــور عمومــی داشــته اســت و موجبــات رفــع ناهماهنگی  هــا، کاهــش هزینه  هــا و افزایــش ت
ــی  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــف اقتص ــای مختل ــا را در بخش ه ــات و فعالیت  ه ــا، اقدام ــن برنامه  ه ــارن بی تق
ــت  های  ــن سیاس ــه  ای از آن در تدوی ــز نمون ــش نی ــن پژوه ــی  آورد و در ای ــم م ــه فراه ــی جامع و فرهنگ
کلــی قضایــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت، پیشــنهاد می  شــود مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
به عنــوان مرجــع بررســی کننده و ارزیــاب سیاســت  های کلــی، بــا اســتفاده از ایــده و ابزارهــای توســعه یافته 
در حیطــۀ ارزیابــی سیاســت  ها همچــون داللت  پژوهــی، به صــورت مســتمر و به خصــوص در زمــان بازنگــری 
سیاســت  های کلــی، هم راســتایی افقــی و عمــودی سیاســت های پیشــنهادی توســط بخش  هــای مختلــف 
را کنتــرل کنــد و بکوشــد تــا ایــن روش در بررســی   سیاســت های کلــی نهادینــه شــود و به عنــوان مقیــاس 

و شــاخص رســمی مــورد پذیــرش قــرار گیــرد. 

بــدون شــک به کارگیــری شــیوه  ها و ابزارهــای جدیــد در حیطــۀ ارزیابــی خط  مشــی های 
ــای  ــا  و تناقض  ه ــادی تعارض  ه ــزان زی ــه می ــه، ب ــن مقال ــه شــیوۀ استفاده شــده در ای ــی، ازجمل عموم
ــه هم افزایــی بیــن آن  هــا می شــود. بیــن سیاســت  های بخــش عمومــی را کاهــش می دهــد و منجــر ب

ــع  ــگاه  ها، مجم ــارکت دانش ــا مش ــاص ب ــی خ ــز پژوهش ــک مرک ــردد ی ــنهاد می  گ ــن پیش همچنی
تشــخیص مصلحــت نظــام و یــا مرکــز پژوهش  هــای مجلــس شــورای اســالمی و بــا همــکاری نهادهــای 
ــی سیاســت  های کلــی را از ابعــاد تشریح شــده  ــی، ارزیاب پژوهشــی در بخــش خصوصــی و جامعــۀ مدن
ــی، سیاســت  گذاران و  ــزاران اجرای ــرای اســتفادۀ کارگ ــج پژوهش  هــای خــود را ب ــرد و نتای برعهــده گی

ــد.  ــان دانشــگاهی منتشــر کن دانش  پژوه
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