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هوشنگی7

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
حسین اصلیپور
استادیار مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت - 97/5/12 :تاریخ پذیرش)97/7/03 :

چکیده
امروزه بیشتتتکر رشتتتجهان ز نح از رکنب گرری روهان زبننی ،مذابی و قجمی ده وضت ت یا ننا و و
مکنجعی به ستر میبرند .عدم گجننس حنصل از گنجع قجمی ده رشجهان سؤاالت اسنسی ها دهبنهه نکجه پنسخوجیی
به مستنلل ننیی از ای گنجع و سینسکوذاه قجمی مننس مطرح سنخکه اسا .رشجه ایراح نیز از ز له رشجهانیی
به ی نه میهود ره ا جاهه گنجع قجمی دایکه و سینسا قجمی جنن جنی ها ده دوههان مخکلف گجربه ررده اسا.
برهستی گنهیخهه گنجع قجمی ده ایراح بهویژه ده دوهه م نصتر نشنح میداد ای مسئله یکی از بسکران ب ره یر
نخبونح قجمی و رشتتجهان م نه برا فشتتنه به حکجماان ایراح ده دوهه م نصتتر بجده و استتا .ای م نره
گالش داهد بن ب ره یر از مدل سینسکوذاه ع جمی بروس اس یا و به رنه یر هویکرد ریفی پژواش مبکنی بر
هوش گک یق گکلیل مضت جح ،مسئله گنجع قجمی و سینساان زنه مرگبط بن آح ده نظنم ز جه اسالمی ایراح
ها برهسی ن نید .نکنیج رد ذاه ان ریفی انجنم یده بیننور آح اسا ره سینساان ع جمی نظیر گ ررززدایی ده
ستینسکوذاه  ،رندهسنز از مینح اقجام ،گ جیا نظنهت بر دسکونهان مکجرّی و اع نل گب یض مثبا به نفع اقجام ده
ب بجد آستتی ان وضتتع مجزجد و گک ّق اادار هاابرد مدیریا گنجع قجمی به ویژه مککجا استتنند بنالدستتکی و
قننجح اسنسی رشجه گأثیر ذاه اسا.

واژگان کلیدی:

سینسکوذاه  ،خطمشی ع جمی ،گنجع قجمی ،مدیریا دورکی ،گکلیل مض جح.

 Email: h.houshangi@isu.ac.irنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
گنجع قجمی پدیدها عنم و ز ننش جل اسا .امروزه بیشکر رشجهان ز نح از رکنب گرری
روهان زبننی ،مذابی و قجمی ده وض یا ننا و و مکنجعی به سر میبرند و گن ن ده 41
رشجه ز نح اقلیا قنبلگجز ی وزجد نداهد و ده ای مینح ف ط  1دهصد ز یا ز نح ده
رشجهانیی زند ی میرنند ره گن ن داها یک روه قجمی اسکند ( .)Brown,1993: 43عدم
گجننس حنصل از گنجع قجمی ده رشجهان سؤاالت اسنسی ها دهبنهه نکجه پنسخوجیی به مسنلل
ننیی از ای گنجع و سینسکوذاه قجمی مننس مطرح سنخکه اسا .ایراح نیز از ز له رشجهانیی
به ی نه میهود ره ا جاهه گنجع قجمی دایکه و سینسا قجمی جنن جنی ها ده دوههان مخکلف
گجربه ررده اسا .هویکرد هابراح ان الب و اسنند بنالدسکی ،از ز له قننجح اسنسی و سینساان
رالح نظنم ،ره ا وی بر رفکه از مبننی دینی و ملی اسکند ،نشنح میداد گنجع قجمی ده ایراح ده
قنر فرصا م رفی یده اسا ره ا ر برننمههیز مکننس بن یرایط ع جمی و بی ار للی رشجه
برا آح انجنم یجد ،میگجاند بنعث بنرند ی فرانگ رشجه و گجس ه ا هزننبه ردد .از سج
دیور ،برهسی گنهیخهه گنجع قجمی ده ایراح بهویژه ده دوهه م نصر نشنح میداد مسئله گنجع
قجمی یکی از بسکران ب ره یر نخبونح قجمی و رشجهان م نه برا فشنه به حکجماان
ایراح ده دوهه م نصر بجده و اسا .ارچند بروز بکراحان قجمی ده ایراح مکأثر از عجامل دیور
مننند سینساان دوراان بهویژه هوند مدهحسنز دوهه پ لج  ،گجس ه ننمکجازح و ننبرابر ان
منط ها و بنرکبع احسنس مکرومیا و گب یض ده روهان قجمی اسا ،امن ده سنلان اخیر
گ ررز رشجهان م نه بر مبنحث قجمی ایراح ده قنر ح نیا از عننصر و روهان
ننسیجننریسا قجمی ،هاهانداز یبکهان مناجاهها و اینکرنکی بن ادر گأثیر ذاه بر اقجام ایرانی
و طرح مبنحث ح جق بشر ده حجزه اقجام نشنح از اا یا ای مجضجع برا آننح برا م نبله
بن ز جه اسالمی ایراح داهد .بننبرای گدوی سینسا قجمی مکننس  ،به هوز و رنهآمد ،عالوه
بر فراام سنخک امکنح ب ره یر از فرصا گنجع اقجام برا گجس ه ا هزننبه رشجه ،ار جنه
آسی و گ دید ننیی از برننمهان ،سینساان و ع لکرد دورا ،نخبونح و دوراان خنهزی برا
وحدت و ا بسکوی ملی ها به حداقل خجااد هسنند .بر ای اسنس ،اوالً سینسکوذاه گنجع قجمی
امر ضروه اسا و ثننینً ده فرآیند سینسکوذاه ن یگجاح از اروجیی رنمالً منطبق بر اروجان
هایج سینسا قجمی ده رشجهان دیور اسکفنده ن جد بلکه الزم اسا بن ب ره یر از گجربینت
سنزنده و مثبا سنیر رشجهان ده مدیریا گنجعنت از یکسج و یننخا واق ینت فرانوی و
ازک نعی ،پیشینه گنهیخی ایراح و گنجع قجمی از سج دیور ،سینسکی مکننس بن اقکضنلنت
فرانوی ،گنهیخی ،سینسی و ایدلجرجژیکی ز جه اسالمی ایراح طراحی ن جد .ده مج جع ای
م نره گالش داهد بن ب ره یر از مدل سینسکوذاه ع جمی بروس اس یا ،مسئله گنجع قجمی ده
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نظنم ز جه اسالمی ایراح ها برهسی ن نید و سینساان مکننس ها پیشن ند داد گن ده ن نیا
از فرصاان بهطجه حدارثر ب رهبرداه و زمینهان و بسکران بروز بکراحان و مننزعنت قجم
پنیه به حداقل برسد و اجیا و ا بسکوی ملی گ جیا ردد .بنرطبع پرداخک به ا ه حجزهان
قنبل طرح ده سینسکوذاه گنجع قجمی ده قنر یک م نره امکنحپذیر نخجااد بجد بننبرای ای
گک یق ف ط بر حجزه مدیریکی و م جره سینسکوذاه گ ررز ن جده اسا .پژواش حنضر ده
گالش اسا گن به سه سؤال زیر پنسخ داد :اوالً مسنلل مرگبط بن مدیریا گنجع قجمی ده ز جه
اسالمی ایراح ردامند؟ ثننینً آسی ان سینساان ع جمی مجزجد به منظجه مدیریا گنجع قجمی
ده ز جه اسالمی ایراح چیسا؟ و ن نیکنً چشمانداز و اادار هاابرد مدیریکی رشجه برا
مدیریا گنجع قجمی ردام اسا؟

چارچوب نظری
مف جم سینسکوذاه یک مف جم پیهیده و مرگبط بن سنیر حجزهان علجم ازک نعی و علجم
سینسی اسا .سینسکوذاه یک فرآیند ین مج جعها از ف نریاان و گص یمان دورکی اسا ره
بن ادر حل یک مسئله ع جمنً ازک نعی طراحی یده اسا (ملک مک د  )02 :4131 ،ره گأثیر
مسک یم ین غیرمسک یم بر زند ی ی رونداح داهد ( .)Peters, 2004: 21ارچند عنجاح سینسکوذاه
اصطالحی عنم اسا ره عالوه بر دورا و بخش ع جمی ده خصجص سنزمنحان ،ن ندان بخش
خصجصی و حکی ایخنص ح ی ی اسکفنده مییجد (قلیپجه و دیوراح .)41 :4131 ،از سج
دیور بر گص ی نت سینسی برا ازرا طرحانیی به منظجه دساینبی به اادار ازک نعی ده
گ ریف سینسکوذاه گأرید یده اسا ( .)Cochran & Malone, 1995: 36دهواقع سینسکوذاه
ادفی زز پنسخوجیی به مسنلل ازک نعی و ع جمی نداهد .دهمج جع میگجاح فا سینسکوذاه
گص ی نت سینسی اسا ره دورا ده ز ا ازرا ذایک برننمهانیی برا نیل به اادار ازک نعی
إگخنذ میرند ( .)Birkland, 2005: 21بر ای اسنس ،سینسکوذاه یک م جره چندسنحکی و
اهزشمداهانه اسا ره از فرانگ و زنم ها به فرانگ و زنم ها دیور مکفنوت خجااد بجد و
نظنم اهزیی حنرم بر ار نظنم سینسی و زنم ها ن ش گ یی رنندها ده سینسکوذاه خجااد
دایا (ایکرینح .)41 :4131 ،خطمشی ذاه اسنسنً یک م جره «مسئله -مکجه» اسا .به عبنهت
ب کر خط مشی ذاه یک هیکه رنمالً ادف ند اسا و ادر ده آح «حل مسئله» میبنید.
( )Hawlett and Ramesh, 2009: 4منظجه آح اسا ره «خط مشی» از زنس «هاه حل» بجده ره
ده پنسخ به مسنلل ع جمی زنم ه بن ادر گأمی «مصلکا عنمّه» إگخنذ مییجد .دهک مف جم
خط مشی ذاه از ای منظر سندهگر اسا چرا ره ن طه آغنز ده گ ریف خطمشی ذاه ها
«مسئله ع جمی» قل داد میرند .برا نیل به سینسکوذاه بن ای ویژ یان ،مدلان مخکلفی ها
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اهاله ن جدهاند .گنمس دا  4م ک د اسا ای مدلان هقی ام نیسکند ره یکی از آحان ها بکجاح به
عنجاح ب کری مدل انکخنب ن جد بلکه ار یک از ای مدلان از زاویه خنصی به مسنلل گجزه داهند
و به من ده دهک چیزان مکفنوت دهبنهه سینسکوذاه ینه میهسننند (دا  .)14 :4131،ده
واقع ،ار یک از مدلان دید نه مشخصی ها دهبنهه مسنلل مخکلف اهاله مین نیند و من ها قنده
میسنزند ره مسنلل ها به ب کری وزه گجزیه و گکلیل ن نلیم (ارجانی و دیوراح.)41 : 4131،برخی
از مک نح نیز م ک دند گفنوت ای مدلان ده سطح گکلیل اسا .به عبنهت دیور ،برخی از مدلان
داها سطح گکلیل رالحگر و برخی سطح گکلیل خردگرند (اصلیپجه و دیوراح.)011 :4111 ،
بننبرای انکخنب مدل سینسکوذاه اهگبنط مسک ی ی به مجضجع سینسکوذاه داهد .مدلان
مطرحیده برا سینسکوذاه مک دد اسا زدول زیر مروه مخکصر بر م مگری مدلان
مربجط داهد:
زدول  -4مدلان مک نهر سینسکوذاه ع جمی
عنجاح مدل
ن ند
ع الیی

گ ریف از سینسا (خطمشی)

نظریهپردازاح

بروحداد رنهررد سنزمنح ع جمی

اسکروم 0

انکخنب ب کری هاه حل ده هاسکن رس

حدارثر سجد ازک نعی

روای

گ ندل و مجازنه روهان

انکخنب ع جمی

گص یم یر ز ی و اقکصند ذ نف نح

نظریه بنز
سیسک ی
فرآیند
هضنیابخش

انکخنب ع النی ده مجق یا هقنبکی
بروحداد نظنم و خرده نظنمان سینسی
سلسله مراحل م ی و مکجاری أخذ گص یم
اوری

مک دّد

زینه هضنیابخش ذ نف نح

ززلی -گدهیجی

اع نل گغییرات ززلی ده خطمشی قبلی

زرینحان و دهیههان

برخجهد اگفنقی افراد ،مسنلل ،هاه حلان و فرصاان انکخنب آحان

آیجب

بینظ یان سنزمنحینفکه ده نظرات ذ نف نح و گص ی نت سنزمنحان

گروم
گن

1

بجت1

نیجم
برگنرنفی و
زجنز و

4
بجردینگ1
السجل 1

منهچ و سنی

جح 3

ریندبلجم1

ویا و

واینر 42

رجا  ،منهچ و اورس

44

1- Thomas R. Dye
2- Ostrom
3- Truman
4- Tiebout
5- Neumann
6- Bertalanffy & Boulding
7- Jones & Lasswell
8- March & Simon
9- Lindblom
10- Veit & Weiner
11- Cohen, March & Olsen
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پژواش حنضر مدل فرآیند ها به عنجاح چنهچجب نظر گدوی سینساان گنجع قجمی
رشجه مدّ نظر داهد .مدل مذرجه عالوه بر برخجهداه از زنبه ع لینگی و رنهبرد بیشکر ده
م نیسه بن سنیر مدلان ،بن اقکضنلنت سینسکوذاه گنجع قجمی نیز سنز نهگر اسا چرا ره ده دهوح
خجد ینمل اروجان مک دّد اسا .اربکه ده ای گک یق از اروج یش مرحلها بروس اس یا4
اسکفنده یده ره مراحل سینسکوذاه ده آح عبنهگند از :گ ریف مسئله ،هوینی و گجضیح اادار
و اهزشان ،بدیلینبی ،انکخنب ،ازرا و اهزینبی (قلیپجه و دیوراح )13-11 :4131 ،از آنجن ره
رننجح گجزه پژواش حنضر مرحله گدوی سینساان گنجّع قجمی و به ویژه دو مرحله نخسا
مدل بروس اس یا اسا رذا واهد گکلیل مراحل مربجط به ازرا و اهزینبی سینساان گنجّع
قجمی ز جه اسالمی ایراح نخجااد ید.

پیشینه تحقیق
صنرکی امیر ( )4134ده اثر خجد گکا عنجاح مدیریا مننزعنت قجمی ،بن مفرو قراه
دادح ای اصل ره حفظ ،گداوم و اهگ ن ا بسکوی و وحدت ملی به عنجاح ادفی اسکراگژیک
ا جاهه مجهد گجزه زمنمداهاح و حنر نح ایرانی بجده اسا ،بر اا یا و اورجیا ای اصل گأرید
و مننزعنت قجمی ها به عنجاح یک م ضل گنهیخی مجهد برهسی و وارنو قراه میداد .و ده
گبیی و گشریح رکنب فجق از مدیریا گنجع قجمی به عنجاح اروج نظر و چنهچجب بکث
اسکفنده ن جده و مننزعنت مجزجد ها ده ای چنهچجب مجهد بنزبینی و آسی یننسی قراه میداد.
زند ( )4132ده م نرها بن عنجاح بکراح قجمی و وحدت ملی اروج سینسا قجمی ده ز جه
اسالمی ایراح ،گالش داهد به ای سؤاالت پنسخ داد :بر اسنس سنخکنه مکنجع قجمی رشجه،
م مگری مشکل ین مسئله ف لی ده خصجص قجمیاان چیسا؟ بن گجزه به رم و ریف ف لی
سینسا قجمی و بهطجه رلی سینسا فرانوی ده ایراح ،بنید از چه نظریه ین اروجیی پیرو ررد؟
ای اثر مننند ارثر آثنه مجزجد ده ای زمینه ،مکجه بکث ها بکراح قجمی قراه داده اسا .گرابی
( )4133ده م نرها بن عنجاح سینساان ز جه اسالمی ایراح ده مدیریا گنجعنت قجمی ،به
برهسی اب ند و ظرفیاان ح جقی مرگبط بن گنجعنت قجمی و ازک نعی ده قننجح اسنسی ز جه
اسالمی ایراح پرداخکه و چنی نکیجه یر ررده اسا ره بن گأرید بر مدل و اروج گجحید ،
میگجاح فرصاان و ظرفیاان نجینی ها ده مدیریا سینسی ده رشجه فراام ن جد .رری ی مله
( )4131ده رکنبی بن عنجاح مدیریا سینسی ده زجامع چندفرانوی ،به برهسی نکجه مدیریا
سینسی گنجعنت ده زجامع چندفرانوی میپردازد .ای برهسی به رشجهان اینالت مککده آمریکن،
بریکننین ،پنرسکنح ،گرریه ،ربننح و اند اخکصنص ینفکه اسا .نجیسنده گالش ن جده اسا ض
1- Bruce L. Smith
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برهسی سینساان رشجهان ذرر یده ،اصجل حنرم بر سینسکوذاه آننح ها نیز اسکخراج ن جده
و سینساان آننح ها ده حجزه اقجام و اقلیاان اهزینبی ن نید .رنووس سید امنمی و ح ید
اجینوی ( )4114ده م نره سینسکوذاه گنجع قجمی ده ز جه اسالمی ایراح :چشمانداز،
اادار و سینساان پیشن ند  ،ض برهسی چشمانداز و اادار سینسکوذاه ده حجزه گنجع
قجمی ده نظنم ز جه اسالمی ایراح ،سینساانیی ها پیشن ند میداد .ای م نره حجزهان
مخکلف سینسی ،امنیکی ،فرانوی ،ازک نعی ،اقکصند و مدیریکی مرگبط بن سینسکوذاه گنجع
قجمی ها مجهد مداقه قراه داده و سینساانیی ها ده ار یک از حجزهان پیشن ند مین نید .م نره
حنضر بن هویکرد مدیریکی به برهسی اادار هاابرد و سینساان پیشن ند پرداخکه اسا و
ده واقع بخشی از م نره فجق ها بسط داده و بن هوش عل ی گالش ن جده اسا ده خصجص حجزه
مدیریکی سینسکوذاه گنجع قجمی ،بکث و برهسی ن نید.

روش تحقیق
بن گجزه به اینکه ادر پژواش ،ارکشنفی اسا رذا اغل

ینفکهان ن نیی از پیش م لجم

نیسکند .بن گجزه به پینز فرآیند پژواش ،از نظر ز ا یر ان پژواش ،ای پژواش بنیند
اسا و از رکنب فلسفهان پژواش ،گفسیر اسا .پژواش حنضر مبکنی بر هویکرد ریفی و بن
اسکفنده از هوش «گکلیل مض جح »4انجنم یده اسا .ده ای هوش برا اسکخراج دادهان و
مؤرفهان ،رد ذاه دادهان مکنی عالوه بر مصنحبهان حضجه مبنن پنسخ به سؤاالت پژواش
قراه می یرد« .گکلیل مض جح» ،فرایند برا گکلیل اطالعنت ریفی بهی نه میهود؛ رذا گکلیل
مض جح ف ط یک هوش ریفی نیسا بلکه فرایند اسا ره میگجاند ده ارثر هوشان ریفی
بهرنه هود .ا هنی ای هوش ،امکنح گبدیل اطالعنت ریفی به ر ی ها فراام میرند
( .)Boyatzis, 1998: 4از آحزن ره هوش گکلیل مض جح به برهسی و گکلیل مک میپردازد ،نکجه
ز عآوه اطالعنت ،ده قنر چرخهان بردایا از مک انجنم مییجد .ده واقع مک ق بن طی
رردح مسیر هفا و بر شکی دهوح مک  ،به دهک ب کر از مک برسد .ده ار هفا و بر شا،
ینفکهان ززلی ره ننسنز نه و مکننقض بن سنیر ینفکهان مککمگر قبلی اسکند ،رننه ذایکه
مییجند .ای مسیر گن زنیی ادامه میینبد ره دهک قنبل قبجری از مک ایجند یجد ره رمگری
گننقض دهونی ها داهد( .)Patton, 2002; Packer, 1989گجزیه و گکلیل اطالعنت ده هوش گکلیل
مض جح مبکنی بر فرآیند «رد ذاه » اسا .مض جح ین گم ،بیننور چیز م ی ده دادهان ده هابطه
بن سؤاالت گک یق اسا و گن حد م نی و مف جم اروج مجزجد ده مج جعها از دادهان ها نشنح
میداد .ای هوش ،فرایند برا گکلیل دادهان مکنی اسا و دادهان پرارنده و مکنجع ها به
1- Thematic Analysis
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دادهانیی غنی و گفصیلی گبدیل میرند( )Braun, 2006: 88یک مض جح ،اروجیی اسا ره ده
دادهان ینفا مییجد و حداقل به گجصیف و سنزمنحدای مشنادات و حدارثر به گفسیر زنبهانیی
از پدیده مجهد برهسی میپردازد( .)Boyatzis, 1998: 4یبکه مضنمی بر اسنس یک هویه مشخص
مبکنی بر طیّ چ نه مرحله «دیدح مک »« ،بردایا و دهک مننس از اطالعنت ظناراً ننمرگبط»،
«گکلیل اطالعنت ریفی» ،و ن نیکنً «مشناده نظنم ند یخص ،گ نمل ،روه ،مجق یا ،سنزمنح و ین
فرانگ» ،مضنمی زیر ها نظنممند میرند:
ارف) مضنمی پنیه (ردان و نکنت رلید مجزجد ده مک )
ب) مضنمی سنزمنحدانده (م جالت به دسا آمده از گرری و گلخیص مضنمی پنیه)
ج) مضنمی فرا یر (مضنمی عنری ده بر یرنده اصجل حنرم بر مک به عنجاح یک رل)( .عنبد
ز فر و ا کنهاح ،4112 ،ص.)01

جامعه و نمونه تحقیق
بن برهسی پژواشان انجنمیده (دادهان ثننجیه) ده ای حجزه به صجهت رکنبخننها از
یکسج و اسنند بنالدسکی از سج دیور ،م دمنت بر زاه پنل و مصنحبه بن نخبونح فراام ید .بن
گجزه به اینکه مصنحبه بن نخبونح ع دگنً از زنس مصنحبه ریفی اسا انکخنب ن جنه م رر بر
اسنس مدل احک نالت گک یق ها به ادر خجد نزدیک نخجااد ررد بننبرای افراد بن مشخصنت
ز یایننخکی خنص انکخنب ردید .ده واقع ن جنه یر از نجع گئجهیک اسا و افراد برا
مصنحبه بهصجهت ادف ند و غیر احک نری ده نظر رفکه یدند (سیدامنمی)011-122 :4131 ،
ره افراد مطلع و نخبه حجزه مبنحث قجمی و اجیکی ده حجزه نظر و ع لی بنیند .ده ض
بنید گجزه دایا ده ای هوش ن جنه یر مصنحبه گن مرز ایبنع نظر ادامه ینفا به ای م نی
ره ادامه زرینح مصنحبهان ینفکه زدید به دادهان قبل ن یررد )Price, 2010: 416( .بر ای
اسنس ،ن جنه گک یق به یرح اسا:
زدول  -4گجصیف عننصر ن جنه ادف ند گک یق
هدیف

سطح ف نریا
حجزه ف نریا

هاابرد

4

اطالعنگی – امنیکی

0

نظنمی – انکظنمی

0

1

فرانوی – ازک نعی

1

رالح ازرایی

مسئجری
منط ها

رنهیننسی

1

1

1

4

0

0

4

1

3

1

4

4

1

0

4

عل ی – آمجزیی

0

0

1

4

1

سینسی

0

1

0

1

1

اقکصند
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1

قضنیی

4

0

0

0

3

گ نینی

1

-

-

-

1

دانشونای

41

-

-

-

42

مطل ی قجمی و مذابی

1

-

-

-

44

ز ع (بهغیراز  1بند آخر)

44

04

01

00

ده ای م نره از هوش مصنحبه نی ه سنخک ند اسکفنده ید .اربکه بن گجزه به آثنه مثبا مصنحبه
روای مننند رم ازینه و سرینه بجدح از اطالعنت ،گشجیق یررا رنند نح به پنسخوجیی ،ر ک
یند آوه هویدادان ،ر ک برا دسا ینبی به پنسخی وها پنسخ یک مصنحبه یجنده گن ن
(فلیک )041 :4131 ،برخی از مصنحبهان بهصجهت روای از مینح نخبونح و مطل نح حجزه اقجام
بر زاه ید .الزم به ذرر اسا ره منظجه از پنل نخبوننی ده ای گک یق هوش درفی نیسا بلکه
یک مصنحبه روای برا امافزایی ده مسیر مصنحبه اسا .آنهه ده هوش مصنحبه ریفی اا یا
داهد ،گکلیل دادهانسا .پژواشور ده اسکخراج مضنمی به دنبنل یبنااان ین گفنوتان مجزجد
ده دادهان می ردد و میرجید اروجانیی ها اسکخراج ن نید .زساوزج برا ینفک ای اروجان
بهطجه نظنممند صجهت می یرد.

يافتههای تحقیق
ده ای بخش به گفکیک سه سؤال اصلی گک یق (مسئلهیننسی ،آسی یننسی سینساان
زنه  ،اادار هاابرد ) اظ نهات مصنحبه یجند نح رد ذاه یده اسا .ن طه آغنز ده ا ه
هاینفاان و هویکردان سینسکوذاه  ،گ ریف مسئله اسا .ا ر مسئله بهخجبی گ ریف نوردد،
سینسکوذاه بن خطن هاابرد مجازه خجااد ید .به گ بیر ویلینم داح ،بزهگگری خطن
سینسکوذاهاح حل مسئله غلط اسا و ای مجضجع اثرات زیننبنهگر ها ده م نیسه بن حل غلط
یک مسئله صکیح داهد( .)Dunn,2012:68مسئله گنجع قجمی از زواین مخکلفی مجهد برهسی قراه
رفکه و ار هویکرد  ،بر اسنس مبننی فکر خجد ،گ ریفی از مسئله گنجع قجمی ده ایراح اهاله
ن جده اسا .اعم گ ریف مسئلهان مطرح ده ای حجزه عبنهگند از:
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زدول  -0رد ذاه مضنمی پنیه بخش مسئله یننسی مدیریا گنجع قجمی
هدیف
4
0
1

ن جنه مک دادهان ریفی
ده یک نونه قجمیا ده ایراح م ندل ملیا ین اقلیا فر

مض جح پنیه
یده اسا ره دهواقع دو طرح

مسئله مجزاسا.

اقلیا به قجمیاان

چجح اقجام ایرانی ملیا ین اقلیا مکسجب مییجند ،قجانی و قجاعد حنرم بر زجامع داها
ملیاان مخکلف ین اقلیاان بر گنجع قجمی ده ایراح حنرم اسا.
از منظر ای دو نونه به مسئله گنجع قجمی ده ایراح ،م مگری عنمل مکرومیا و ع

منند ی

4

1

1

3

1

بن دورا گفنوت

بیشکر دایکه بنیند ،سینساان گب یضآمیز افزایش میینبد.
گنجع قجمی ده ایراح یکی از م مگری چنرشان امنیکی ،اقکصند و ازک نعی رشجه
مکسجب می ردد ره ظرفیا فزایندها برا گبدیل به یک بکراح یدید امنیکی ها داهاسا.

مجضجع گنجّع قجمی

عجاملی مننند گداوم اقجام ده آحسج مرزان و مکبنی بجدح ایده اجیا قجمی بن اجیا ملی ده
ایراح از اصلیگری عجامل گ دیدزا بجدح گنجع قجمی ده ایراح مکسجب می ردد.

اا یا اممرز رشجه بن
ا سنیونح داها قجمیا
مشنبه ایراح

افراد و روهان ننسیجننریسکی افراطی از ز له رایشانیی اسکند ره گنجع قجمی ده ایراح ها

مخنرفا هویکرد ملّی رایی

گ دید برا ننسیجننریسم ایرانی مدنظر خجد میدانند و ده مجاهد نیز به نفی وزجد قجمیا

افراطی

ده ایراح میپردازند.

بن گنجّع قجمی

م مگری ویژ ی مسئله گنجع قجمی ده ایراح ض ف ا دری ،وفنق و ا بسکوی ازک نعی و

ض ف ده اگکند اقجام ایرانی

فرانوی مینح اقجام بن ا دیور و بن حکجما اسا.

بن یکدیور

افراد پنیبند به اهزشان و انجنهان خنص رایننه قجمی خجد اسکند و ده زند ی و

گرزیح مننفع مکلّی اقجام بر

ف نریاان هوزمره ،مصنرح و مننفع قجمی و مکلی خجد ها بر مصنرح و مننفع ملی و ع جمی

مننفع ملّی رشجه ده زند ی

گ دید و ض ف ا بسکوی ملی ،امکنح ب ره یر از گنجع قجمی برا نیل به اادار نظنم
سینسی ز جه اسالمی ایراح ها فراام میسنزد.

40

مررز ن طه آغنز
سینساان گب یض آمیز

زنم ه گرزیح میداند.

44

گ نیزات بیشکر بن دورا

هویکرد گ دیدزا و امنیکی به

گنجع قجمی ده ایراح به مثنبه فرصا و ظرفیا اسا ره عالوه بر گجرید امنیا و هفع بسکران
42

نورش ننمطلجب عنمل
مکرومیا قجمیاان

ده ای هاسکن گ نیزات و گفنوتان قجمی ده میزاح گب یض قجمی مؤثر میبنید ی نی ار چه
1

حنر یا قجانی
اقلیاان بر قجمیاان

اقجام گب یض قجمی م رفی یده اسا
روهان قجمی از نظر ویژ یان فرانوی و ازک نعی اعم از زبنح و مذا

نونه مبکنی بر

هوزمره
هویکرد مبکنی بر فرصا و
ظرفیا به گنجّع قجمی

برا هسیدح به وض یکی ره گنجع قجمی برا ز جه اسالمی ایراح نهگن ن مسئله نبنید بلکه

اا یا گغییر هویکرد

از ظرفیا و فرصا آح برا هسیدح به اادار خجد ب رهبرداه ن نید ،بنید بن هویکرد

سینسکوذاهاح به هویکرد

فرصکی به ای م جره گجزه دایا.

مبکنی بر فرصا

بنید بهزن إگخنذ هویکرد گداف ی ده قبنل مشکالت ،آسی ان و گ دیدات مجزجد و گالش

اا یا إگخنذ هویکرد ف نل

برا هفع آننح ،هویکرد هو به زلج إگخنذ ن جد گن ده ای حررا هو به زلج آسی ان و

به زن هویکرد گداف ی و

گ دیدات برطرر ن جد.

امنیکی

حنل پس از یننسنیی مضنمی پنیه ده بخش مسئله یننسی (سؤال اول پژواش) ،ای مضنمی
ده قنر مضنمی سنزمنحدانده مطنبق بن زدول زیر طب هبند یدهاند.
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زدول  -1یبکه مضنمی بخش مسئله یننسی مدیریا گنجع قجمی
هدیف

نونه مبکنی بر اقلیا به قجمیاان /حنر یا قجانی اقلیاان بر قجمیاان /نورش

گنجع قجمی ده ایراح به

ننمطلجب عنمل مکرومیا قجمیاان /گ نیزات بیشکر بن دورا مررز ن طه آغنز

مثنبه مسئله ملیاان ین

سینساان گب یض آمیز

اقلیاان

هویکرد گ دیدزا و امنیکی به مجضجع گنجّع قجمی /اا یا اممرز رشجه بن
0

ا سنیونح داها قجمیا مشنبه ایراح /مخنرفا
هویکرد ملّی رایی افراطی بن گنجّع قجمی

1

ض ف ده اگکند اقجام ایرانی بن یکدیور /گرزیح مننفع مکلّی اقجام بر مننفع ملّی
رشجه ده زند ی هوزمره
هویکرد مبکنی بر فرصا و ظرفیا به گنجّع قجمی /اا یا گغییر هویکرد

1

سینسکوذاهاح به هویکرد مبکنی بر فرصا /اا یا إگخنذ هویکرد ف نل به زن
هویکرد گداف ی و امنیکی

گنجع قجمی ده ایراح به
مثنبه گ دید امنیا ملی
ض ف ا بسکوی ملی
به مثنبه مسئله گنجع
قجمی ده ایراح
گنجع قجمی ده ایراح به

فرا یر

مسئلهیننسی گنجع قجمی ده ز جه اسالمی ایراح

4

مضنمی پنیه

مضنمی سنزمنحدانده

مض جح

مثنبه فرصا و ظرفیا

بن گجزه به آح ره اهاله سینساان پیش ند برا مدیریا گنجّع قجمی نینزمند إگخنذ هویکرد
مشخصی ده قبنل گ ریف مسئله اسا ،ده ای م نره گ ریف مسئله مطنبق بن مض جح سنزمنحدانده
«گنجع قجمی ده ایراح به مثنبه فرصا و ظرفیا» به عنجاح طرح مسئله گنجع قجمی ده ز جه
اسالمی ایراح ده نظر رفکه یده اسا .یکی از نمان اسنسی برا هسیدح به انکخنب مننس
از سینسا ان مجزجد و اهاله سینسا مکننس برا مدیریا گنجع قجمی ده ز جه اسالمی
ایراح آسی یننسی سینساان مجزجد ز جه اسالمی ایراح ده ای حجزه اسا .ای
آسی یننسی ر ک میرند گن عالوه بر یننسنیی سینساان ننمننس برا مدیریا گنجع قجمی،
از سینسا ان مننس ده ای حجزه ب ره الزم رفکه یجد .ده ای قس ا به آسی ان مرگبط
بن سینسکوذاه ده حجزه مدیریکی و سینسکوذاه پرداخکه یده اسا.
زدول  -1رد ذاه مضنمی پنیه آسی یننسی سینساان مجزجد
هدیف

ن جنه مک دادهان ریفی

مض جح پنیه

ا ر ده طرح مسئله گنجع قجمی ده ایراح به نونه م یشا رایننه مکدود ردیم ،بنرکبع

4

سینسا پیشن ند اهاله برخی خدمنت ازک نعی و اقکصند خجااد بجد .به عبنهت دیور،

گکلیل گ لیل رایننه از

ای هویکرد و طرح مسئله اهزش ذاگی برا مجضجع گنجع قجمی قنلل

مسئله گنجع قجمی

نیسا و آح ها ذیل سنیر مسنلل میبیند.

0

مسئله گنجع قجمی ده ایراح داها اب ند جنن جنی اسا ره رمگجز ی به ار یک از اب ند ده

نونه گک ب د به مسئله

سینسکوذاه  ،نهگن ن منجر به حل مسئله نخجااد ید بلکه م ک اسا آح ها گشدید ن نید

گنجع قجمی
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ب کری زمنح برا سینسکوذاه ده مجضجعنگی ره پنیداه و بن دوام اسا زمنح آهامش و

1

غیربکرانی اسا.ده واقع بنید قبل از هسیدح یک مجضجع ین مسئله به بکراح برا مدیریا
هوند آح اقدام به سینسکوذاه ن جد ره به ای م م گجزه ن ییجد.

1
4

یکی از آسی ان ع جمی سینسکوذاه ان م جره سینسکوذاه ذانی اسا.

فنصله رفک برخی مصجبنت
بن واق یاان مجزجد

بن گجزه به اینکه ار یک از مننطق داها گنجع قجمی ،حسنسیاان و اقضنلنت خنص خجد ها
داهند ،بنرکبع ن یگجاح یک نسخه واحد سینسکی برا رلیه مننطق گجصیه ن جد.

مجضجعنت منط ها

مصجبنت ده برننمهان دسکونهان مکجری و عدم نظنهت مؤثر بر ازرا مصجبنت از
م مگری ای عجامل مکسجب مییجند.
مدیر منط ها برا ازرا یک مصجبه بن گجزه به اقکضنلنت منط ها نینزمند سطکی از

1

برا سینسکوذاه

نسخهپیهی ملی برا

مکأسفننه دسکونهان مربجط به مجضجع دچنه هوزمر ی یدهاند ره عدم گبیی دقیق زنیونه

1

زمنح ننمننس

اخکینهات اسا امن ده ارثر مجاهد ای اخکینهات بنید بهصجهت مک ررز

هوزمره ی دسکونهان و رم
گجز ی به ازرا مصجّبنت
مکدودیا اخکینهات و
گ ررز رایی

ده سکند سنزمنح مکبجع رفکه یجد.
ده برخی مجاهد به دالیل عدم اماف ی مننس

3

مینح منط ه و سکند دسکونهان ده حجزه

سینسکی و اطالعنت و ض ف ده نونه حنر یکی ده مننطق ،برخی از گص ی نت و اقدامنت

فنصله هویکرد مجرینح بن
سینسکوذاهاح

بدوح گجزه به سینساان رالح و مننفع ملی صجهت میپذیرد
ده مننطق داها گنجع قجمی به دریل بنال بجدح حسنسیاان ب ضنً سنخکنهانیی طراحی یده

1

اسا ره عالوه بر ننا نانوی ده ازرا زمینه گداخل رنه و ده مجاهد اخکالل ده رنه

سنخکنهان مک دد
و مکداخل

یکدیور ها فراام آوهده اسا.

42

برخالر گصجه برخی از مک نح ره ف داح سینسا ده حجزه گنجع قجمی ها یکی

گرارم مصجبنت

از مشکالت م رفی مین نیند ،ده برخی حجزهان گرارم مصجبنت وزجد داهد.

ده برخی حجزهان

حنل پس از یننسنیی مضنمی پنیه ده بخش آسی یننسی سینساان مجزجد مدیریا گنجّع
قجمی (سؤال دوم پژواش) ،ای مضنمی ده قنر مضنمی سنزمنحدانده مطنبق بن زدول زیر
طب هبند یدهاند.
زدول  -4یبکه مضنمی بخش آسی یننسی سینساان مجزجد
هدیف
4

گکلیل گ لیل رایننه از مسئله گنجع قجمی /نونه گک ب د به مسئله گنجع قجمی

سنزمنحدانده

فرا یر

یننخا مسئله و

0

زمنح ننمننس

نسخهپیهی ملی برا مجضجعنت منط ها
هوزمره ی دسکونهان و رم گجز ی به ازرا مصجّبنت /مکدودیا اخکینهات و

1

گ ررز رایی /فنصله هویکرد مجرینح بن سینسکوذاهاح /سنخکنهان مک دد و مکداخل/
گرارم مصجبنت ده برخی حجزهان

آسی ان حجزه
سینسکوذاه
آسی ان حجزه
ازرا و سنخکنه

مدیریا گنجع قجمی

هویکردان
برا سینسکوذاه  /فنصله رفک برخی مصجبنت بن واق یاان مجزجد/

آسی

آسی ان حجزه

یننسی سینساان زنه برا

مضنمی پنیه

مضنمی

مض جح
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سؤال دیور پژواش ده اهگبنط بن اادار هاابرد مدّ نظر ده سینساان مدیریا گنجع قجمی
رشجه اسا ره ع جمنً بن گجزه به نظنم اهزیی حنرم بر نظنم ز جه اسالمی ایراح و زنم ه
ایرانی ،مجاضع و سخننح هابراح نظنم و اسنند بنالدسکی ره از دی اسالم منب ث یدهاند ،مشخص
مییجند .بننبرای ده ای بخش بر اسنس هویکرد دی  ،هابراح ان الب اسالمی و اسنند بنالدسکی،
چشمانداز و اادار بر سینسکوذاه گنجع قجمی ده ز جه اسالمی ایراح اسکخراج می ردد.
از سج دیور ،چجح سینسکوذاه گنجع قجمی بخشی از سینساان رالح نظنم مکسجب
می ردد ،بنرکبع برا اسکخراج اادار و چشمانداز ای سینسکوذاه الزم اسا به اادار و
چشمانداز برخی از سینساان رالح مننند چشمانداز  02سنره رشجه و قننجح اسنسی گجزه
ن جد .بننبرای مج جعه اادار و چشماندازان حجزه مدیریکی و سینسکوذاه از مج جعه
سینساان رالح نظنم ده حجزهان مخکلف اسکخراج یده اسا.
زدول  -1رد ذاه مضنمی پنیه اادار هاابرد مدیریا گنجع قجمی
هدیف

ن جنه مک دادهان ریفی
به نظرم چشمانداز مطلجب ده بخش مدیراح ،وزجد مدیراح آ نه به یرایط منط ه و

4

حسنسیاان قجمی و مذابی ،بن گجربه ،خالق و داها ف م رالح و اربکه بدوح دخنرا
ویژ ی قجمی و مذابی آننح ده انکصنب اسا.

0
1
1

ام سطح ن جدح بضنعا نیرو انسننی ،سنخکنه و امکنننت (سنزمنح افزاه) و
سینسا و ایده (نرمافزاه) ای مننطق ها نیز مدنظر دایا.

1
3

مدیراح گأثیر ذاه
وزجد امکنننت و
زیرسنخاان مننس

بنرکبع ا نانوی بنال دسکونهان مکجری ده مننطق و ب ره یر آننح از ظرفیا

ع لکرد یکپنهچه

یکدیور یک ادر قنبلگجزه برا حجزه مدیریکی ده رشجه اسا.
گدوی سینساان ده ای زمینه بر اسنس اصجل و ضجابط اسالمی

مکجهیا اصل چ نهم

(اصل  1قننجح اسنسی) صجهت میپذیرد.

قننجح اسنسی

بجده اسا و میگجاح مردم ها یکی از علل مجزبه ان الب دانسا بننبرای بنید بر حضجه
مردم ده عرصه به عنجاح علا مب یه ان الب گجزه ن جد.

1

ینیسکهسناله ده انکصنب

دسکونهان مکجری ده مننطق

پیروز ان الب اسالمی و اسک راه نظنم اسالمی مراجح حضجه مردم ده عرصهان مخکلف

4

مض جح پنیه

ن ش رلید حضجه ف نل
نیروان مردمی و قجمیاان

برهسی سخننح هابراح ان الب اسالمی و اسنند بنالدسکی نشنح میداد گجزه به م جره

گأرید هابراح ان الب

«گجزه ویژه به حضجه و س م نیروان مردمی» ،اا یا ویژها ده سینسکوذاه ان داهد.

اسالمی بر حضجه مردمی

زنده و ن نینح نونادایک اندیشه دینی و سینسی امنم خ ینی و برزسکه رردح ن ش آح به

مکجهیا اندیشیه سینسی امنم

عنجاح یک م ینه اسنسی ده گ نم سینسکوذاه ان و برننمههیز ان مکسجب مییجد.

خ ینی ده گجزه به قجمیاان

ب ره یر از ظرفیا سنیر سینسکوذاه ان و گجزه به مبنحث مرگبط بن اقجام و م جره

ضروهت گجزه به قجمیاان ده

اجیا ده آحان نیز میگجاند چشماندازان دیور برا حجزه سینسکوذاه بنیند.

سنیر مجضجعنت سینسکوذاه

حنل پس از یننسنیی مضنمی پنیه ده بخش چشمانداز و اادار هاابرد (سؤال سجم
پژواش) ،ای مضنمی ده قنر مضنمی سنزمنحدانده مطنبق بن زدول زیر طب هبند یدهاند.
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زدول  -1یبکه مضنمی بخش اادار هاابرد مدیریا گنجع قجمی
هدیف

مضنمی

مضنمی پنیه

سنزمنحدانده

به قجمیاان ده سنیر مجضجعنت سینسکوذاه
مکجهیا اصل چ نهم قننجح اسنسی /ن ش رلید حضجه ف نل نیروان
0

1

ع لکرد یکپنهچه
ن ندان حنر یکی
گجزه به اسنند

مردمی و قجمیاان /گأرید هابراح ان الب اسالمی بر حضجه مردمی/

بنالدسکی و

مکجهیا اندیشیه سینسی امنم خ ینی ده گجزه به قجمیاان

ابرخطمشیان

وزجد امکنننت و زیرسنخاان مننس  /گننس
و برننمهان بن امکنننت مجزجد ده مننطق

ایدهان

گ جیا زیرسنخاان و
امکنننت

ز جه اسالمی ایراح

4

دسکونهان مکجری ده مننطق /ضروهت گجزه

فرا یر

اادار هاابرد مدیریا گنجع قجمی ده

ینیسکهسناله ده انکصنب مدیراح گأثیر ذاه /ع لکرد یکپنهچه

مض جح

توصیههای سیاستی
ده ای بخش مبکنی بر اظ نهات مصنحبه یجند نح و اربکه بن گجزه به هویکرد اسالمی ،هابراح
ان الب اسالمی و مککجا اسنند بنالدسکی به مجضجع مدیریا گنجع قجمی ،برخی از پیشن ندان
سینسکی برا مدیریا گنجع قجمی اهاله یده اسا.
ارتقاء وضعیت کمی و کیفی دستگاههای متولی برای اجرای سیاستها از طریق:
آموزش مدیران و کارکنان مناطق دارای تنوع قومی ناظر به نیازها ،شرایط منطقه و حساسیتهای
قومی و مذهبی و به کارگیری افراد با تجربه ،خالق و دارای فهم کالن و ملی و نگاه حاکمیتی البته

با عنایت به رعایت شایستهساالری در این حوزه :اربکه م ک اسا نیرو رنفی بن ای ویژ یان
وزجد ندایکه بنید ین الزم بنید نیرویی بن ای ویژ یان گربیا یجد ،بننبرای بنید ده حجزه
آمجزش مدیراح و رنهرننح ای مننطق ننظر به نینزان ،یرایط و حسنسیاان مننطق طراحی ن جد.
هم سطح نمودن بضاعت نیروی انسانی ،ساختار و امکانات (سازمان افزار) و سیاست و ایده

(نرمافزار) مناطق مرزی با مناطق عمقی :سکند دسکونهان ع جمنً از زنبهان مخکلف ده م نیسه بن
دسکونهان منط ها خجد ،سطح بنالگر داهند .ای گفنوت مننع از ای خجااد ید ره دسکونه
منط ها بکجاند سینساان سکند ها بهخجبی ع لینگی ن نید .بننبرای ام سطکی صف و سکند ده
حجزهان مخکلف م دمها خجااد بجد برا گجازح سنخکنه ز ا هسیدح به اادار
سینسکوذاه ده صکنه ازرا.
ایجاد انگیزه در دستگاهها برای فعالیت در حوزه اجرای سیاستهای مرتبط با تنوع قومی :ع جم
دسکونهان انویزه الزم ها برا ف نریا ده هاسکن ازرا سینساان نداهند و انویزهان فرد ،
مج جعه دسکونهان ها ده ای زمینه به حررا وا میداهد.
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نظارت دائم ،هدفمند و مؤثر بر اجرای سیاستهای مصوب از سوی سلسلهمراتب :م جالً
مصجبنت بدوح سنخکنه زد برا پیویر اسکند و پیویر ان نیز مسک ر و مؤثر نیسا .بنید
برا مدیراح و دسکونهانیی ره ااک نمی به ازرا مصجبنت نداهند ،سیسکم گنبی ی ده نظر رفا
و برا مدیراح و دسکونهان ف نل سیسکم گشجی ی.
تالش ستاد دستگاههای متولی برای ایجاد همافقی مناسب میان صف و ستاد در حوزه سیاستی و

اطالعات :فنصله هویکرد  ،اطالعنگی و سینسکی مینح صف و سکند بنعث خجااد ید ده صجهت
گدوی سینساان مطلجب نیز ای سینساان ده صکنه ازرا زمینویر یجند .از سج دیور
چرخش اطالعنت هوند مننسبی ندایکه بنید و احک نل غنفلویر افزایش ینبد.
همافزایی دستگاههای مناطق در اجرای سیاستها با توجه به تجربه موفق اول انقالب و الگوی

مدیریت جهادی :اظ نهات خبر نح حنری از آح اسا ره امافزایی دسکونهان عالوه بر اینکه گجاح
دسکونهان ها اهگ نء میداد ،ضری نفجذ اقدامنت ها نیز افزایش میداد .بهطجه ن جنه ا کنه
نیرو انکظنمی و آمجزش و پروهش بدوح ای ره ازینه زیند ها به طرفی گک یل ن نید ،بکث
آمجزش هاان نیی و هانند ی دانشآمجزاح و ب ره یر از آننح ده ن ندینهسنز فرانگ گرافیک
ها به مرحله خجبی هسننده اسا.
ثبت تجربیات مدیران دستگاههای حاضر در مناطق دارای تنوع قومی به عنوان بستر سیاستگذاری

و ارزیابی سیاستها :یکی از اقدامنت م م برا زلج یر از گکراه اقدامنت ننمننس و ظرفیکی
برا سینسکوذاه و اهزینبی سینساان ،ثبا گجربینت مدیراح ای مننطق اسا ره بهطجه پرارنده
ده برخی از سنزمنحان انجنمیده اسا .ای اقدام بنید به یک فرانگ سنزمننی ده مینح ا ه
سنزمنحان مسئجل ده مننطق داها گنجع قجمی گبدیل ردد.
تمرکززدایی با برنامه و کارشناسی شده سیستم مدیریتی و اعطای اختیارات الزم برای مدیران
استانی بهویژه استاندار:
گ ررز رایی بهطجه مطلق زمینه خالقیا ها از مدیراح می یرد و هوند ازرا سینساان ها
ده یک برورراسی طجالنی و پیهیده مکصجه مین نید .اربکه برا هسیدح به ن طه مطلجب از حیث
ازرا سینساان بنید برهسی زنمع برا مشخص یدح میزاح وا ذاه اخکینهات به مدیراح
صجهت یرد.
کادرسازی از میان اقوام و اهل سنت برای فعالیت در عرصههای مختلف کشور:
اقجام ایرانی از حیث نیرو انسننی نیز داها ظرفیا و فرصا اسا .بنرکبع یک نظنم سینسی
از افراد ده مننص مدیریکی خجد ب ره می یرد ره ا سجیی مننسبی بن نظنم دایکه بنید .از
سج دیور یکی از خجاسکهان اقجام ایرانی حضجه آننح ده مننص مخکلف ده سطجح جنن جح
مدیریکی اسا.
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رعایت اصل شایستهساالری در انتصابات و به کارگیری افراد در مناصب و مشاغل:
ده رننه رندهسنز  ،هوند انکصنبنت و به رنه یر افراد بنید به نکج بنید ره مالکان
قجمی و مذابی هنگ بنخکه و صالحیاان اعک ند (عدم ضدیا بن نظنم و اسالم) و رنهیننسی
مجضجعیا ینبند .اربکه میگجاح اع نل گب یض مثبا ها ده یرایط برابر مینح افراد ،به نفع اقجام
پیشن ند ن جد.
نقشآفرینی مستمر و مؤثر بزرگان و تأثیرگذاران مناطق دارای تنوع قومی در مدیریت این
مناطق:
بزه نح اقجام ظرفیا بنالیی برا اهگبنط یر بن بدنه اقجام داهند .اظ نهات خبر نح حنری از
آح اسا ره برقراه اهگبنط مسک ر بن بزه نح اقجام میگجاند ن ش مؤثر ده گجرید امنیا و
زلج یر از گبدیل یدح حجادث رجچک به مسنلل امنیکی زد ده ای مننطق دایکه بنید.
بزه نح مدنظر ای سینسا ده ار زنم ها مکفنوت اسا .ده زجام ی ره سنخکنه سنکی حنرم
اسا مننند یرق رشجه و اسکنح خجزسکنح ،بزه نح سنکی مننند سرعشیره و سرطنیفه مؤثرند و ده
زجام ی ره سنخکنه سنکی گض یف یده اسا مننند مننطق غرب رشجه ،بزه نح و نخبونح زدید
مننند هوینفکراح و اسنگید دانشونه گأثیر ذاهند.
توازنبخشی به اثرگذاری گروههای مرجع اجتماعی در مناطق دارای تنوع قومی (توازنبخشی
به هرم قدرت اجتماعی):
برخی از عجامل ده بر ام خجهدح گجازح روهان مرزع ده مننطق داها گنجع قجمی ده
ذیکه مؤثر بجدهاند .بن گجزه به اینکه ار یک از روهان مرزع امکنح بسیج بخشی از زنم ه
ها داهند الزم اسا ارم ازک نعی قدهت مکجازح ردد و از حذر روهان مرزع از سج سنیر
روهان زلج یر به ع ل آید .دهواقع مکجازحسنز قدهت روهان مرزع زمینه ها برا بسیج
ا هزننبه آحند زنم ه مننطق داها گنجع قجمی آمنده میسنزد.
رصد و سنجش انگارههای هویتی مناطق قومی (پایش مستمر) به عنوان مقدمه سیاستگذاری
یا ارزیابی و تغییر سیاستها:
هصد انونههان اجیکی مننطق داها گنجع قجمی ای امکنح ها ده اخکینه سینسکوذاهاح قراه
میداد گن گغییرات ده انونههان فجق ها به مثنبه عاللم ض یف بروز مسئله برهسی و قبل از
هسیدح به ن طه بکرانی مدیریا ن جد .به عبنهت دیور نبنید دچنه آسی غنفلویر ده
سینسکوذاه ردید .ده ای پنیش مسک ر رزومنً نبنید ف ط ده حجزهان اجیکی بنید بلکه سنیر
حجزه مننند احسنس عدارا ها نیز بنید هصد و پنیش ن جد.
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بهرهگیری از ظرفیت برنامههای توسعه کشور و سیاستهای کلی برای سیاستگذاری در حوزه
هویت:
ده رشجه ده حجزهان مخکلف سینسکوذاه صجهت می یرد .ای سینسکوذاه ان م ک
اسا سینسا رلی بنید و م ک اسا برننمهان گجس ه  4سنره رشجه بنید .ده ار صجهت ای
سینسکوذاه ان ظرفیا مننسبی برا سینسکوذاه ده حجزه اجیا ها فراام میآوهد.
پیوست فرهنگی و هویتی سیاستگذاریها و طرحها در مناطق دارای تنوع قومی:
ازرا طرحان اقکصند و ع رانی ب ضنً ده مننطق مخکلف رشجه بدوح رکنب اقکضنلنت
فرانوی و ازک نعی آح مننطق صجهت می یرد ره نهگن ن بنعث رناش ث ردای آثنه غیراقکصند
و گکاارش نع قراه رفک آثنه اقکصند آح می ردد ،میگجاند زمینه برخی مشکالت ده منط ه
ردد.
توجه ویژه بر اصول حاکم بر سیاستگذاری در جمهوری اسالمی ایران و رفع آسیبهای این
حوزه از طریق:
توجه به اصول اسالمی و اندیشه دینی و سیاسی رهبران انقالب اسالمی و اسناد باالدستی در

تدوین ،ارزیابی و اصالح سیاست :سینسکوذاه یک مجضجع انجنه و اهزیی اسا و اهزشان
حنرم بر زنم ه و نظنم سینسی ن ش اسنسی ده بخشان مخکلف سینسکوذاه داهد.
توجه ویژه به حضور و سهم مردم در ابعاد مختلف سیاستگذاری :بر اسنس مبننی نظنم ز جه
اسالمی ایراح گجزه به حضجه و ن ش مردم یک اهزش مکسجب مییجد ره الزم اسا ده حجزه
سینسکوذاه نیز مجهدگجزه قراه یرند.
سیاستگذاری همهجانبه و چندوجهی و دوری از إتخاذ رویکردهای تک بعدی در سیاستگذاری:

مجضجعنت ازک نعی داها پیهید ی ویژها اسا .ای پیهید ی ده حجزه اجیکی بهویژه
اجیاان ملی ،قجمی و مذابی یدت بیشکر پیدا میرند .هویکرد گک ب د به ای مجضجع
و ده نکیجه سینسکوذاه بر مبنن ای هویکرد نهگن ن نکیجهبخش نخجااد بجد بلکه آثنه ننمطلجبی
ها ده پی خجااد دایا .بننبرای ده سینسکوذاه ان مرگبط بن م جره اجیا به ا ه اب ند مجضجع
گجزه ردد.
توجه به واقعیتهای جامعه ایرانی و شرایط مناطق دارای تنوع قومی در سیاستگذاریها :دوه
یدح سینسکوذاه ان از واق یا زنم ه ایرانی و ذانی یدح سینساان زمینه حررا به سج
یک سینسا ننمننس ها گداهک میبیند.
انتخاب زمان مناسب برای سیاستگذاری :زمنح آهامش و غیربکرانی به دریل عدم گأثیر یرایط
اضطراه بر هوند سینسکوذاه ب کری زمنح برا سینسکوذاه اسا .اینم بروز بکراح به دریل
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وزجد برخی مکدودیاان ،ازز له مکدودیا وقا ،سینسکوذاه ها از مسیر صکیح دوه
میسنزد و مالحظنگی ها برا سینسکوذاه گک یل مین نید ره ده یرایط عند وزجد نداهد.
تأکید بر اعمال تبعیض مثبت در قبال مناطق دارای تنوع قومی و مذهبی در حوزههای مختلف با

رعایت امکانسنجی هر حوزه :اربکه ای پیشن ند مالحظنگی ها نیز به ا راه داهد .اول اینکه اع نل
گب یض مثبا نبنید به خنص رایی ای مننطق منجر یجد و دوم اینکه ن یگجاح یک حکم رلی
برا ا ه حجزه ان و ا ه مننطق صنده ن جد بلکه بنید برا اع نل گب یض مثبا ده ار حجزه
امکنحسنجی ن جد.
تبیین دقیق وظایف مردم و نخبگان مناطق دارای تنوع قومی در قبال نظام سیاسی و جامعه و

طراحی الزم برای افزایش احساس تعهد ملی در میان مردم :ده نظنم سینسکوذاه حکجما اسالمی
بنید به م جره حق و گکلیف گجزه دایا .ا ر مردم ح ی داهند و بنید حکجما برا گک ق آح
بکجید ،ده عی حنل نیز گکنریفی داهند ره بنید بداح ع ل ن نیند .امن گن زمننی ره وظنیف مردم
و نخبونح بهطجه دقیق مشخص نشجد ن یگجاح انکظنه دایا ره افراد به وظنیف خجد ع ل ن نیند.
اربکه صرر آ نای به وظنیف برا ازرا آح رفنیا ن یرند و الزم اسا احسنس گ د ده قبنل
رشجه ده اقجام گ جیا ردد.
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