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  چكيده
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  مقدمه

 عمـومی گذاری مشی خط و) ۵۶ص ،١٣٩٣ زاده، حسین( دارد عینی و واقعی ای جنبه عمومی مشی خط
 اجـرای مشـی، خـط تـدوین یـا گیـری شکل عمومی، مسئله تبیین شامل ای چندمرحله ای چرخه دارای
 مسائل ترین مهم از). ۶٠ص ،١٣٩۴ زاده، شریف و الوانی( است مشی خط اصالح و ارزیابی مشی، خط

 خروجـی و فراینـد بهبـود پاسـخگویی، شـأن حفـظ گـذاری، مشـی خـط کـالن سطح در ها حکومت
 به دستیابی که بوده گذاری مشی خط در حکومت عملکرد بهبود دیگر عبارتی  به یا عمومی، های مشی خط
 نمـودن فـراهم بـا هـا مشـی خط ارزشیابی. است میسر محور دانش و دقیق ارزیابی انجام با تنها دو، هر

 و کنـد می کمک دارد، را هزینه کمترین و اثربخشی بیشترین که هایی مشی خط اتخاذ به مناسب شواهد
 ارزیابی ادبیات بررسی با) ٢٠٠٢ 1ساندرسون،( گیرد می صورت تر آگاهانه صورت  به گذاری مشی خط
 بـروز و ظهـور مشـی خـط مراحل تمام در ارزیابی که ای گونه به شود می نمایان فراتر مفهومی مشی، خط
 بخش کمال الزامات ترین مهم جمله از ارزیابی). ٣ص ،١٣٩۴ محمدی، و زاده شریف واعظی،( یابد می
 واعظـی،( است آنها مستمر بهبود و دقیق اجرای بودن، اندیشیده ضامن که است عمومی های مشی خط

 لـزوم نتیجـه در و حکومـت پابرجایی و ثبات در مردم آرای نقش به توجه با) ۴٧ص ،١٣٩۶ محمدی،
 تـر روشـن همگـان بـر پـیش از  بـیش عمـومی هـای مشـی خط ارزشیابی نقش حکومت، پاسخگویی

 عمـومی هـای مشـی خط ارزشیابی جوامع، اداره شدن تر پیچیده با و) ١٣٩٣ همکاران، و منش رضایی(
 مشـی خـط ارزشیابی .است) ۴٢ص ،١٣٩۵ همکاران، و فرد دانایی( شده ناپذیر اجتناب ها دولت برای
 های مشی خط دستاوردهای رسانی اطالع حتی و یادگیری بهبود، پاسخگویی، ارتقای در بدیل بی نقشی
). ٢٠١۴ 2بـیم، اسـتافیل و کـورین( دارد عهـده بر بخشی و ُخرد سطوح تا مّلی کالن سطوح از عمومی
 وسیله  به تنها و برد پی ها کاستی و ها کژی به توان می آن وسیله  به که دهد می ارائه را کاری و ساز ارزشیابی

 و عمـومی گـذاری مشی خط نظام دهنده تشکیل عوامل وضعیت توان می ارزشیابی مناسب رهیافت یک
 کشـورهای میان در رایج ای پدیده مشی، خط گسترش). ١٩٩٧ 3روونتری،( کرد قضاوت را آن عملکرد
 آنهـا اصلی فرض کنند، می الگوبرداری یکدیگر از متفاوتی دالیل به ها حکومت .است جهان گوناگون

 کـه برآنند نظران صاحب از بسیاری مقابل، در. است عقالیی و طرف بی ابزاری مشی، خط که است این
 تـأثیر تحـت و) ٢٠٠۵ همکـاران، و 4ودل( اسـت مبـدع جوامـع فرهنگ و تاریخ عصاره ها، مشی خط

 سودمند بازخوری آوردن فراهم ارزشیابی، کلی هدف). ٢٠٠٧ 5استورم،( شود می ابداع آنها های ویژگی
 بهبـود بـه کمـک منظـور  بـه گـذار مشـی خط به بازخور ارائه و) ٢٠٠٨ 6زینوویف،( گیری تصمیم برای

                                                           
1. Sanderson, I   2. Coryn, C. & Stufflebeam, D  
3. Rowentree, D   4. Wedel et. al  
5. Ostrom   6. Zinovieff, M  
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 اهـداف بـه بهتـر دسـتیابی جهـت در آنهـا، اجـرای توقـف یـا ادامه و موجود های مشی خط یا ها برنامه
 را اساسـی اصل این مشی، خط بر جامعه های ویژگی تأثیر). ١۴١ص ،١٣٩١ پور، قلی( است شده تعیین
. است آن واردکننده جامعه های ویژگی به توجه مستلزم مشی، خط از الگوبرداری که دهد می قرار مدنظر
 سـازی فرهنـگ در انکـارش  قابل غیر نقش که شود می آشکار زمانی مشی، خط سیاسی ماهیت اهمیت
 اجـرای و اتخـاذ با گذاران مشی خط ،)١٣٨۵ هچ، از نقل به همکاران و میرزمانی( گیرد قرار توجه مورد
 و کننـد مـی تـرویج را مشـی خط کننده ابداع جامعه بینی جهان و ارزشی سامانه وارداتی، های مشی خط

 تضـاد واردکننـده جامعـه ارزشـی سامانه با ارزشی سامانه این اگر که اینجاست نکته. سازند می نهادینه
 یکی). ٣٨ص ،١٣٩٢ همکاران، و میرزمانی( آورد فراهم را آن تغییر موجبات است ممکن باشد، داشته
 اصیل و هویتی های آموزه و ها بایسته به توجه شده یاد تضاد و دام از پیشگیری در کننده کمک ابزارهای از

 جهـت در البالغـه نهـج نظیـر دینـی منـابع و متـون ظرفیت از برداری بهره و توجه بالطبع. است جوامع
  .دارند بسزایی و مهم نقش گذاری مشی خط عیار و تراز ارتقاء و سازی بومی

  
  نظری مبانی

  مشی خط ارزیابی

 آنهـا همگرایـی و تجمیع به ارزشیابی، های بندی طبقه تنوع به توجه با اند کرده تالش نویسندگان برخی
 دانشـِی  حـوزه مشـی، خـط ادبیـات پیشـینه بـه توجـه بـا 1الریمـر و اسمیت نمونه برای. کنند مبادرت
 و) فراینـدی( اجـرا حـین ارزشـیابی و 2»مشـی خط تحلیل« دانشِی  حوزه با معادل را پیشین ارزشیابی
. داننـد مـی مشـی خـط ادبیـات در »اثـر تحلیـل« دانشی حوزه با معادل را) رهاوردی( پسین ارزشیابی
 بـه پاسـخ درصـدد اثر تحلیل و دهیم؟ انجام باید کاری چه پرسش به پاسخ درصدد مشی خط تحلیل
 دربـاره بحـث ضمن آنها. است) ١۵٢ص ،٢٠١٠ الریمر، و اسمیت( ایم؟ داده انجام کاری چه پرسش

 معرفـی را هـا برنامـه ارزشـیابی بـه بنیـادی رویکرد سه رهاوردی، و فرایندی های ارزشیابی همپوشانی
 در توصـیفی ارزشـیابی رویکرد. اثر رویکرد و هنجاری رویکرد توصیفی، ارزشیابی رویکرد: کنند می
. باشـد آنهـا بـاب در هایی قضاوت ارائه درصدد اینکه تا رهاوردهاست و فرایندها اهداف، توصیف پی

 صـورتی بـه هـدف آیـا اسـت؟ شده مشخص واضح شکلی به هدف آیا :قبیل از هایی پرسش به پاسخ
 روشـن پاسـخگویی آیـا است؟ شده طراحی موفقیت یا پیشرفت ارزیابی آیا است؟ شده  ابالغ روشنی
 بینانـه واقـع اهداف آیا :است دست  این از هایی پرسش به پاسخ درصدد هنجاری رویکرد دارد؟ وجود

 بر اثر رویکرد نهایت در سازد؟ می محقق را اجتماعی حیث از مطلوب اهداف مشی، خط آیا هستند؟
                                                           
1. Smith & Larimer  2. Policy Analysis  
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 از چقـدر واقع، عالم در سازد؟ می محقق را اهدافش حدی چه تا :است متمرکز مشی خط یک رهاورد
  ).١۶٠ص ،٢٠١٠ دابلیو، و الریمر اسمیت،( است؟ مشی خط یا رهاورد به منتسب نوسان

 بازخوردهـای. دارد مشـی خط اصالح یا تغییر و بازخورد ارائه در مؤثری سهم ارزشیابی فرایند
 بـه پسـین ارزشـیابی از ناشـی بازخوردهای و فعلی مشی خط تغییر به اجرا حین ارزشیابی از ناشی
 خواهـد کمـک 1)پژوهـی مشی خط واقع در و( مشی خط تدوین فرایند در آتی های انتخاب اصالح
 تغییـر موضـوع بـه کـه اند شده  مطرح گذاری مشی خط حوزه در مختلفی های نظریه و ها مدل. کرد
 تعـادل و 2مـدافع هـای ائـتالف بـین،  این در مهم چارچوب یا مدل دو. اند بوده معطوف مشی خط

 توجه با را مشی خط ارزیابی). ٣۶٩ص ،١٣٩٧ ذوالفقارزاده، و فرد دانایی محمدی،( است 3گسسته
  :کرد تقسیم توان می عمده دسته سه به مشی خط چرخه در بررسی مورد زمانی مرحله به

 و عقالنیت آن طی و شود می انجام مشی خط تدوین زمان در پیشینی؛ یا نگر آینده ارزیابی) الف
 انجام منطقی الگوی و کار روش ارزیابی، این در. شود می بررسی برنامه یا مشی خط توجیهی دالیل
 بـرآورد مشی خط نتایج تحقق میزان و زمان و شده  ترسیم نتایج حصول برای مشی خط های فعالیت

  4).٢٠١١ روگر، و فانل( شود می
 و مسـتمر طـور بـه و مشـی خـط یک اجرایی عمر طی که است نظارتی اجرا؛ حین ارزیابی) ب
 اجـرای حـین الزم اصـالحات مجریـان، بـه سـریع هشـدار اعـالم بـا تـا شود می انجام ای مرحله
  5).٢٠٠۶ مایلز،( پذیرد انجام مشی، خط

 هـای خروجـی و شود می انجام مشی خط اجرای اتمام از پس پسینی؛ یا نگر گذشته ارزیابی) ج
 تحقـق در مشی خط کارآمدی خصوص در و کند می بررسی را مشی خط اثرات و پیامدها بالفصل،
  ).٢٠٠۶ مایلز،( دهد می انجام قضاوت اهداف

  :است داشته مطرح را مشی   خط ارزشیابی شیوه سه رامش، و هاولت
 بـا هـا سیاسـت شـویم مطمـئن که است این منظور ارزیابی نوع این در :اداری ارزشیابی) الف
. اسـت یافتـه  دست نظر مورد اهداف به شهروندان، به هزینه کمترین تحمیل و منابع کمترین صرف
 بـه کـه دهنـد مـی انجـام ای ویـژه تخصصـی مؤسسـات و دولـت درون عمومـاً  را ارزیابی نوع این

  :است مختلف های شکل
 یعنـی گیرد، می قرار سنجش مورد برنامه دروندادهای میزان ارزیابی این در 6:تالش ارزشیابی −

 اند؛ کرده تالش حد چه تا خود اهداف به دستیابی برای ها دولت شود می مشخص
                                                           
1. Policy Research  2. Advocacy Coalition Framework  
3. Punctuated Equiblirium  4. Funnell & Roger  
5. Miles et. al.   6. Effort Evaluation  
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 که شود می مشخص و شود می بررسی دروندادها نه و برنامه بروندادهای 1:عملکرد ارزشیابی −
 است؛ یافته  دست ای نتیجه چه به شده  بیان اهداف به باتوجه مشی خط

 بـا را بازده مقدار همین آیا شود می قضاوت و ارزیابی برنامه، یک های هزینه: کارایی ارزشیابی −
 آورد؛ دست به کمتر هزینه با توان می مشابه کیفیت
  .شود می بازبینی ها برنامه اجرایی های رویه و مقررات شامل سازمانی های روش: فرایند ارزشیابی −
 هـای برنامـه کـه پردازد می هایی شیوه قانونی های جنبه به ارزیابی نوع این :قضایی ارزشیابی) ب
 بـه آنهـا و دهنـد مـی انجـام قضـایی نیروهـای را ارزیابی این. آید درمی اجرا به آنها کمک به دولتی
 وضـع معیارهای یا اساسی قانون مقررات و دولت اقدامات بین است ممکن که دارند توجه مسائلی

  .آید وجود به تعارض افراد حقوق دربارۀ شده 
 انجـام تواننـد مـی سیاسی نفع هر با و افراد همه تقریباً  را ارزیابی نوع این :سیاسی ارزشیابی) ج
. نیسـت پیچیده لزوماً  فنی نظر از و مند نظام غیر قبلی ارزیابی نوع دو برخالف ها ارزیابی این. دهند
. خیزد برمی آنها با مبارزه یا حمایت به و هاست مشی خط اصالح ندرت  به ها ارزیابی نوع این هدف
 آن هـای نظـام زیـر دیگـر اعضـای مشـورتی نظر دریافت مشی، خط سیاسی ارزیابی تر متداول نوع
  ).٢٨٠−٢٧٣ص ،١٣٨٠ رامش، و هاولت( است مشی خط

 اثربخشـی میـزان منـد نظـام بررسـی بـرای اجتمـاعی پژوهش های رویه از استفاده را ارزیابی برخی
 دیگر برخی و اند دانسته موجود شرایط ارتقای منظور  به مشی، خط یا برنامه قالب در اجتماعی، مداخالت
 اذهـان در اجتماعی مداخالت معناداری احساس تقویت و مشترک درک ایجاد برای ای وسیله را ارزیابی
 از وسیعی گستره شامل ارزیابی، بنابراین دانند؛ می اطالعات مند نظام تشریک و آوری جمع طریق از مردم

  ).۵٠ص ،١٣٩۶ محمدی، و واعظی( است قضاوت و نظارت کنترل، پایش، سنجش، نظیر مفاهیم،
  
  
  
  
  
  
  

 گذاری مشی فرایندخط در ارزیابی جایگاه: ١ شکل

                                                           
1. Performance Evaluation 

مسئله 
عمومی

اجراتدوین
ارزیابی 

 اجرا حین
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 با که برند می نام پایانی ارزیابی و تکوینی ارزیابی از نیز مشی، خط حوزه پژوهشگران از برخی
 حـین ارزیابی و نگر آینده ارزیابی میان جمع را تکوینی ارزیابی توان می مفاهیم همپوشانی به توجه
 توجـه با چارچوب، همین در. دانست نگر گذشته ارزیابی مترادف را پایانی ارزیابی و پنداشت اجرا
 همچنین و گذاری مشی خط چرخه انتهای تا چرخه ابتدای از ها مشی خط دقیق بررسی ضرورت  به
 تمـام در مشـی خـط ارزیابی گیری، تصمیم فرایند در محور بازخورد سایبرنتیکی چرخه کارگیری به

 بـاز شـکل، مطـابق ارزیـابی مفهـومی جایگاه بنابراین دارد؛ بروز و ظهور مشی، خط چرخه مراحل
 رایـج تصور برخالف). ۵٠ص ،١٣٩۶ محمدی، و واعظی( است گرفته قرار مدنظر و شده  تعریف
 از بُعدی بلکه فرایند، این دهنده پایان نه و است گذاری سیاست فرایند از مرحله یک فقط  نه ارزیابی
 در دیگـر  عبـارت  بـه و دارد تأثیر و حضور گذاری سیاست چرخه اجزای تک تک در که است فرایند
  ).٢ص ،١٣٩٢ طباطبائیان، و راد  فاتح شجاعی،( است گرفته قرار چرخه این مرکز

  
  مشی خط ارزیابی الگوهای

 نخسـت نسـل: کردند تقسیم نسل چهار به را ارزیابی الگوهای تحول سیر ،)١٩٨٩( لینکلن و گوبا
کید با ١٩٠٠ سال از ارزیابی  مـدیریت نظریـه فضـای تأثیر تحت و مشی خط کّمی گیری اندازه بر تأ
  بـه کیفی−کّمی گری توصیف بر تمرکز با ١٩۴٢ سال از ارزیابی دوم نسل آمد؛ وجود به تیلور علمی
 بـه اهـداف تحقـق گـری توصـیف از نگاه چرخش با ارزیابی سوم نسل شد؛ آغاز گیری اندازه جای

 چهـارم نسـل شـود؛ مـی شـروع ١٩۶٧ سـال در مشـی، خط شایستگی و ارزشمندی گری قضاوت
 نفع ذی های گروه ارزیاب تعاملی مدل ترویج با ساختارگرا ارزیابی معرفی با ١٩٨۵ سال از ارزیابی

 .شود می آغاز پسامدرن، شناسی معرفت بر مبتنی و فردی گری قضاوت جای  به
 ارزیـابی الگوهـای تاکنون، شناسانه، معرفت های چارچوب و مکانی و زمانی شرایط به توجه با

 اسامی تعدد وجود با اما کنند؛ می جلوه مرتبط غیر و پراکنده اول نگاه در که اند شده ایجاد متعددی،
 ترسـیم بـرای زیـادی هـای تـالش. سازد می مرتبط هم به را آنها ارزیابی جوهره الگوها، زیاد تنوع و

 جملـه از اسـت؛ گرفتـه  انجـام الگوها افتراق و اشتراک نقاط تبیین ضمن ارزیابی مطالعات جریان
 بـه. )٢٠٠۵( هانسـن و) ٢٠١٢( اون ؛)٢٠١۴( کورین و بیم استافیل ؛)٢٠٠۴( همکاران و روسی
 بقیـه از معتبرتـر و تر جامع ارزیابی الگوهای از )٢٠١٢( کریستی و آلکین شناسی گونه رسد می نظر

 بنـدی طبقـه بهبود و تکمیل در سهمی ایشان به بازخورد ارائه با نیز پردازان نظریه خود که چرا باشد؛
 بـه توجـه با را مشی خط ارزیابی الگوهای کلی طور به معتقدند، کریستی، و آلکین. اند داشته مزبور
 دسـته سـه بـه تـوان مـی عمومی، مشی خط ارزیابی موضوع به پرداز نظریه دید زاویه و خاص تمرکز
 است، سنجش برای گرایانه اثبات علمی های تکنیک با ارزیابی دنبال به که" محور روش" :کرد تقسیم
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 جمعی مشترک ادراک ایجاد برای گفتمانی و تعاملی های روش از استفاده دنبال به که" محور ارزش"
 فراخـور بـه محـور ارزش و محـور روش رویکردهای اقتضایی ترکیب دنبال به که" کاربردی" و است
  ).۵١ص ،١٣٩۶ محمدی، و واعظی( هستند مسئله
  

  مشی خط ارزیابی های روش

 هـای تکنیـک و هـا روش از ای مجموعـه کـارگیری به مستلزم مشی خط ارزیابی های مدل از یک هر
 کـار بـه هـا داده تحلیـل و گرداوری در و شوند می شناخته ارزیابی های روش نام با که است تحقیق
 براسـاس ارزیـابی هـای مـدل از کدام هر در استفاده مورد های روش) ١( شماره جدول در. روند می

  ).١٣٩۴ میبدی، امامی( است شده  داده نشان 1بیم استافیل قرائت
  

  مشی خط ارزیابی های روش: ١ جدول
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ــایش ــق پ ــداف تحق ــیش از اه  پ
  مشی خط شده تعیین

ــاهی گ ــق از آ ــداف تحق  اه
  مشی خط

 ی؛و کنترل تصادف یش. آزما١
 ای؛ یسه. مطالعات مقا٢
  .آماری سازی . مدل٣

ویی
خگ
پاس

 با 
کید

تأ
 بر 

خت
ردا
پ

  

گر
سین

ل
  

 یاســــتانداردها کــــارگیری  بــــه
شکســت، پرداخــت / یــتموفق
 یبـرا یـهخـوب و تنب یجنتا یبرا

  قبول قابل  یرعملکرد غ

 و بودجـه اتالف از پیشگیری
ــزم ــردن مل ــان ک ــه مجری  ب
 هـایی برنامه و اهداف تحقق
ـــار کـــه  دریافـــت را آن اعتب
  اند کرده

/ موفقیــت اســتانداردهای تنظــیم هــای یــه. رو١
 شکست؛

  گرا؛ یجه. پرداخت نت٢
 پایگاه .۵ گرا؛ هدف یریت. مد۴. قرارداد عملکرد؛ ٣

 برنامــــه؛ خروجــــی و فراینــــد ورودی، هــــای داده
 برنامــه ریــزی بودجــه و ریــزی برنامــه هــای نظــام. ۶
)PPBS ــارت٧)؛ ــا . ک ــل/ ه ــای پروفای ــزارش ه  گ

 و ای رویـــه رعایـــت هـــای حسابرســـی. ٨ نهـــادی؛
ــــتیابی ــــه دس ــــدف؛ ب ــــویش. ٩ ه ــــه؛ خ  مطالع

 پرداخــت. ١١ متمرکـز؛ همتـای هـای بـازبینی .١٠
  و افراد.  برنامه ، سازمان برای شایستگی

ش
زمای
آ

پل  
کم

  

وکنتـرلوآزمایشگروهتعریف
ــی رابطــه تعیــین  یــک میــان عّل
 آناثرومشیخط

 سیاسـت یـک اثـر شناخت
  معین

 یش؛. آزما١
  .یش. شبه آزما٢

یق
صد

ت
 و 

تبار
اع

  

ئت
هی

 
ای
ه

 
حن

ممت
 

نهادهــــا،صــــالحیتبررســــی
 کارکنـان یـا و نهادی های برنامه
 عمــومی خــدمات ارائــه بــرای

 مشخص

اســــتانداردبنــــدی،رتبــــه
 عملکــرد ارزیــابی و گــذاری
 کارکنان و ها برنامه نهادها،
 هاسیاستاجرایبرای

 ارزیابی؛ . خود١
 نهادها؛/ افراد گزارشگری . خود٢
  از نهادها. ید. بازد٣

ورد
م

 
ش
ژوه

پ
  

ل،
کمپ

 
کلن

لین
 و 

  گوبا

 و عمیق سنتز و تحلیل توصیف،
  سیاست یک متمرکز

 و عمیــق موثــق، توضــیح
ـــتند ـــت مس ـــرای سیاس  ب

  آن نفعان ذی

 ماننـد مصـنوعات آوریجمـع. ٢ هـا؛ یگانیبا یل. تحل١
 برنامـه؛ مسـتندات محتـوای تحلیل. ٣ کار؛ های نمونه
 مصـــاحبه؛. ۵ مشـــارکتی؛ و مســـتقل مشـــاهدات. ۴
 کــانونی؛ هــای گــروه. ٧ عملیــات؛ منطقــی تحلیــل. ۶
 بنــدی؛ درجــه هــای مقیــاس. ٩ پرسشــنامه؛ آزمــون. ٨
  .ها داده پایگاه. ١٢ ها؛برگه. ١١ عمومی؛ تحقیق  .١٠

                                                           
1. Stufflebeam, 2001 
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 بــرای داده پایگــاه یــک طراحــی
ــع و سیاســت ــنظم آوری جم  و م
  آن اطالعات مستمر

 مـدیران بـه اطالعات ارائه
 پـایش، ریـزی، برنامه برای
  گزارشگری و کنترل

 یستم؛س یل. تحل١
 برنامه؛ یابیو ارز  ینیبازب یک. تکن٢
 ی؛بحران یر. روش مس٣
ـــزی . نظـــام برنامـــه۴ ـــزی بودجـــه و ری  برنامـــه ری
)PPBS؛( 
 گرا؛ هدف یریت. مد۵
 محور؛  یوتر. نظام اطالعات کامپ۶
 پرسنلی؛ پیشرفت متناوب های . گزارش٧
 منظم بودجه. ی. گزارشگر ٨

مصرف
 

کننده
 

گرا
  

ون
کری
اس

  

 و کننــده مصــرف رفــاه محوریــت
 تعیــــین در وی بــــه خــــدمت
  سیاست شایستگی

هــایگزینــهمیــانانتخــاب
 بــــه توجــــه بــــا سیاســـتی
ــــه ــــف، هــــای هزین  مختل

 هـــــای گـــــروه نیازهـــــای
 هــای ارزش کننــده، مصــرف
 شــواهد و جامعــه عمــومی

 منفیومثبتنتایج

 لیست؛ . چک١
 یازسنجی؛. ن٢
 فارغ از اهداف؛ یابی. ارز ٣
 یش؛و شبه آزما یش. آزما۴
 روش کار؛ یل. تحل۵
  ینه؛هز  یل. تحل۶

هزینه
 

− 
فایده

  

یل
تحل

 
ران
گ

 
دی
صا
اقت

  

 وری بهره درباره قضاوت  سیاست فایده و هزینه مقایسه
  سیاست

 ها؛ یورود ینههز  یل. تحل١
  ی؛اثربخش − ینههز  یل. تحل٢

ریه
نظ

 
حور

یزرم
گل

س و 
تراو
یـکمبنـایبـرسیاستارزیابیاش

 نظریه
مفهــومیتکامــلوتوســعه
  پایه نظریه با متناسب سیاست

جع
مرا
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م
 

گو)
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(پا
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 متقاضـیان، بـا ارزیـاب مستمر تعامل

 افـراد بـه کمـک و محلی خودگردانی
 و ارزیابی انجام برای مشی خط درگیر

  مشی خط بهبود برای آن از استفاده

اطالعــاتکــردنفــراهم
 بـــرای دســـترس در مفیـــد

 بـــه پاســـخ و متقاضـــیان
 سـایر و آنها متنوع نیازهای

 نفعانذی

 گیــری نمونــه. ٣ گویــا؛ اهــداف. ٢ پژوهــی؛ . مــورد١
 مخـــالف؛ هـــای گـــزارش. ۴ مشـــاهده؛ هدفمنـــد

اجتمـــاعی؛ گـــذاری نقـــش. ۶ گـــویی؛ داســـتان. ۵
  .روایتی های گزارش. ٧ 

یب
ترک

 
ش
رو

  ها 

ایلر
ت

  

 و کمی روش دو هر از استفاده
  سیاست ارزیابی در کیفی

 تلخیصی و تکوینی ارزیابی
  سیاست

ــایشپ. ١ ــه یم ــتفاده از نمون ــا اس ــای ب ــرف ه  و مع
ـــه ـــداوم هـــای نمون ـــی − یت ـــه و مقطع  ای؛ جرگ

ــون. ٢ ــای آزم ــده ه ــع؛ قاع ــاس. ٣ مرج ــای مقی  ه
 معنـاداری های آزمون آزمایش شبه. ۴ بندی؛ درجه
ــار ــلی؛ آث ــون. ۵ اص ــای آزم ــاری ه ــتقرایی؛ آم  اس
ــوم. ۶ ــاری؛ ق ــل. ٧ نگ ــنادی؛ تحلی ــل. ٨ اس  تحلی

 گـری مشـاهده. ١٠ هدفمند؛ های نمونه. ٩ روایتی؛
ـــــاهده. ١١ مشـــــارکتی؛ ـــــری مش ـــــتقل؛ گ  مس

 مشـورتی؛ هـای کمیتـه. ١٣ کلیدی؛ مطالعات. ١٢
 منـد؛ سـاخت غیـر و منـد ساخت های مصاحبه. ١۴
 افـراد های پژوهی مورد. ١۶ کانونی؛ های گروه. ١۵
 هــــــا؛ برونــــــی مطالعــــــه. ١٧ هــــــا؛ گــــــروه و

 منطقـــی؛ هـــای مـــدل. ١٩ نویســـی؛ خـــاطره. ١٨
ــه. ٢٠  نمودارهــای. ٢١ هــا؛ داده از برخاســته نظری

ــــردش ــــار؛ گ ــــت. ٢٢ ک ــــای درخ ــــمیم؛ ه  تص
  .عملکرد هایارزیابی. ٢۴ ها؛ ماتریس. ٢٣



 ٣٣   البالغه های نهج مشی براساس آموزه پژوهی الگوی ارزشیابی خط داللت
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مطلوبیـتدربـارهنهاییقضاوت
 مالحظــه مبنــای بــر مشــی خــط

ــــان ــــرات توأم ــــان نظ  و موافق
 مخالفانش

 مجادالت در قضاوت
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هاییافتهشدنگرفتهکاربهبرتأکید
 نماینــده پانــل از اســتفاده ارزیــابی،
ــاربران ــابی ک ــرای ارزی ــبرد ب  آن پیش
 کاربرنیازبامتناسب

 مأموریت و نیاز نوع هر
  نظر مورد

 نفعان؛ یذ  یل. تحل١
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ـــابیتوصـــیف، ـــادیارزی وانتق
ــردن روشــن ــک شایســتگی ک  ی
 خاصمشیخط

 عمیـق ارزیابی امکان عدم
  دیگر طرق از مشی خط

  خبرگان یتخصص − یفن یابی. نقد و ارز ١

  
  مشی خط ارزیابی های روش و الگوها قیاس

 و آنهـا قیـاس منظـور  بـه دارد وجـود متعـددی مشـی خـط ارزیـابی های روش و الگوها که آنجا از
 کـارکرد ارزیـابی، توجـه کـانون محوریـت، نظیر معیارهای مبنای بر توان می ها روش در همگرایی
 آنهـا از بهتـر بـرداری بهـره تـا کرد بندی دسته را آنها بافت به توجه و قالب روش زمانی، افق اصلی،
  .است شده گذاشته نمایش به) ٢( شماره جدول مطابق ادامه در که پذیرد صورت

  
   مشی خط ارزیابی های روش قیاس: ٢ جدول

 روش  زمانی افق  اصلی کارکرد  ارزیابی توجه کانون  محوریت  روش
  قالب

 به توجه
  بافت

  ندارد  کّمی  نگر گذشته ییپاسخگو/آموزش نتایجسنجش روش  گرا هدف
  ندارد  کّمی  نگر گذشته پاسخگویی نتایجسنجشروش  نتایج حسابرسی
  ندارد  کّمی  اجرا حین ییپاسخگو/آموزش پایشونظارتروش  موفق موارد

  ندارد  کّمی  نگر گذشته پاسخگویی یامدهاپ/نتایجروش  آزمایشگاهی
  ندارد  کّمی  نگر گذشته پاسخگویی یامدهاپ/نتایجروش  فراتحلیل
  ندارد  کّمی  اجرا حین پاسخگویی پایشونظارتروش  گرا اطالعات
  ندارد  کّمی  سه هر پاسخگویی پیامدها/نتایجروش  مبنا هزینه
  ندارد  دو هر  سه هر پاسخگویی پیامدهاسنجشروش  مبنا نظریه
  دارد  دو هر  نگر گذشته پاسخگویی نتایجسنجشروش  پژوهی مورد
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 روش  زمانی افق  اصلی کارکرد  ارزیابی توجه کانون  محوریت  روش
  قالب

 به توجه
  بافت

  دارد  کیفی نگر آینده/ نگر گذشته  پاسخگوییسازیشفاف پیامدهاسنجش ارزش  گرا خبره
  دارد  کیفی نگر آینده/ نگر گذشته  پاسخگویی/سازیشفاف پیامدهاسنجش ارزش  ای محکمه
  دارد  کیفی  نگر گذشته پاسخگویی پیامدهاونتایج ارزش  گرا مشتری

  دارد  کیفی  نگر گذشته بهبود تعامل ارزش  گرا نفع ذی
  دارد  کیفی  نگر گذشته بهبود تعامل ارزش  ساختارگرا

  دارد  دو هر  سه هر  پاسخگویی/سازیشفاف پیامدهاسنجش کاربرد  گرا واقع
  دارد  کیفی  سه هر پاسخگویی/بهبود نتایجسنجش/تعامل کاربرد  گرا تصمیم

  دارد  کیفی  سه هر بهبود تعامل کاربرد  مشارکتی
  دارد  دو هر  سه هر پاسخگویی/بهبود تعامل کاربرد محور گرا مطلوبیت

  )١٣٩۶ محمدی، واعظی،: (منبع
 
  پژوهش شناسی روش

 ها رشته همه شود می مطرح جدید مدلی یا نظریه چهارچوب، ایده، فلسفه، وقتی علمی، محافل در
 وجود روشی چه گیری بهره این برای. گیرند بهره خود ای رشته دانش توسعه برای آنها از دارند تمایل
 روابـط روانـی، آرامـش گـذاری، مشـی خـط داری، حکومت برای حرفی چه دین مثال، برای دارد؟

 چـه مـردم و حکومت تعامل برای علی امام البالغه نهج دارد؟... و الملل بین روابط اجتماعی،
 همـه بـه مسـتقیم صـورت  بـه آسمانی های کتاب سایر و قرآن که است آن واقعیت دارد؟ رهنمودی
 همـه شود می مطرح ای فلسفه وقتی طور همین. اند نپرداخته مختلف های رشته در مطرح موضوعات

 رشـته  یک برای ها فلسفه زیرا بگیرند؛ بهره خود رشته تعالی و توسعه در آن از کنند می تالش ها رشته
 بسـیار هـای اسـتراتژی از یکـی. دارنـد عمـومی صـبغه و شوند نمی مطرح خاص موضوع و خاص
 ایـن. اسـت دیگـر رشته دانش بسط یا بهبود، تدقیق، برای رشته  یک دانش عاریه و اقتباس متداول،
 اندیشـمندان. خورد می چشم به فراوان ناهمگون بعضاً  و همگون های رشته میان در گونه وام مبادله
 این. کنند احصا را خود تخصصی های رشته برای آثار این از ای اولیه های داللت توانند می رشته هر

 تحلیلـی−توصـیفی صـرفاً  و بوده خام بعضاً  ای رشته  بین پژوهی دانش نخست مراحل در ها داللت
 محلـی دانش به منجر میدانی−تجربی های پژوهش ها داللت این بسط و تدقیق با اما بود؛ خواهند
 براسـاس تحقیـق ایـن در پژوهـی داللـت). ١٣٩۵ فـرد، دانـایی( شـد خواهـد رشـته هـر خـاص
  .است شده دهی سازمان و تنظیم فرد  دانایی شده پیشنهاد شناسی روش

 قصد پژوهشگران آن در که است مناسب هایی پژوهش اجرای برای پژوهی داللت شناسی روش
 چـارچوب، یـک مطالعـاتی، نحله یک فلسفه، یک مکتب، یک رشته،  یک های یاری سهم از دارند
 را ای اولیه رهنمودهای داللت، اخذ منبع مثابه  به خاص گاه و عام ایده یک یا و مدل یک نظریه، یک
 ای صبغه از مطالعات نوع این. کنند احصا مقصد مثابه به خود مطالعاتی موضوع یا حوزه رشته، برای



 ٣۵   البالغه های نهج مشی براساس آموزه پژوهی الگوی ارزشیابی خط داللت

 

 ،١٣٩٧ زاده، ذوالفقـار فـرد،  دانایی محمدی،( گیرند دربرمی را مختلفی انواع و برخوردارند طوالنی
 در البالغـه نهـج هـای آمـوزه هـای داللـت واکـاوی درصـدد حاضـر پژوهش که آنجا از). ٣٧١ص

  .باشد می پژوهی داللت آن مناسب پژوهش روش است، عمومی های مشی خط ارزشیابی
 برایشـی، منـد، نظـام( دارد وجـود بـارز گونـه سـه بنیـاد داده شناسـی روش در کـه طـور همان
 وجـود هـا پـژوهش این انجام برای متمایز چندگونه نیز پژوهی داللت های پژوهش در ،)گرا ساخت
  :شوند می بیان مختصر طور به ادامه در که دارد

 
 مند نظام پژوهی داللت پژوهش طرح. ١

 رشـته، از هـایی داللـت دنبـال بـه که  مفهومی چارچوب ابتدا در پژوهشگر پژوهشی، طرح این در
 طراحـی تفصـیل  بـه است، علمی مجامع در شده  طرح های ایده یا مدل نظریه، چارچوب، فلسفه،

 عناصـر تـک تـک بـرای هـایی داللـت یـافتن دنبال به ها داللت استقراض مآخذ در سپس و کند می
 پیچیـدگی علـم هـای داللت احصای برای مثال برای. گردد می مفهومی چارچوب آن دهنده تشکیل
 مسـئله، تعریـف و تعیـین بـر مشتمل که را گذاری مشی خط چرخه عمومی، گذاری مشی خط برای

 و مشـی خـط تغییـر مشی، خط ارزشیابی مشی، خط اجرای مسئله، کردن فرموله کارگذاری، دستور
 بین حالت این در. دهد می قرار پیچیدگی علم از خود پژوهی داللت مبنای را است مشی خط خاتمه
 چرخه عناصر تک تک برای یاری سهم هر های داللت ،)پیچیدگی علم کلیدی نکات( ها یاری سهم
 امـا متمرکزنـد؛ رویکرد این بر پژوهی داللت مطالعات بیشتر. شود می برقرار تناظر نوعی مشی خط
  .دارد وجود نیز برایشی رویکرد گاه

  
 برایشی پژوهی داللت پژوهش طرح. ٢

 چـه پژوهی داللت مآخذ که شود مشخص تا کند می مطرح را کلی سؤال یک پژوهشی طرح این در
 رئالیسـم مثـال بـرای. دارد) وی مطالعـاتی حوزه یا رشته بگویید( وی کلی عرصه برای هایی داللت
 مطالعـه از بعـد دارد؟ عمـومی گـذاری مشـی خـط بـرای هـایی داللت یا رهنمودهایی چه انتقادی
 و عمـومی های مشی خط تحلیل گذاری، مشی خط فرایند برای انتقادی رئالیسم که شود می مشخص
 صورت  به ها داللت موضوع و ها داللت این ولی دارد؛ هایی داللت عمومی های مشی خط ارزشیابی
 هـا داللت های موضوع از ای اولیه مفهومی چارچوب و گیرند می شکل) برایشی( ظهوری و ناگهانی
  .است نشده مشخص
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 نظری لنز رویکرد. ٣

 هـای داللـت آن پرتـو در و دارد خـود منتخـب مطالعـاتی موضـوع بـه نظری نگاه نوعی پژوهشگر
  .دهد می قرار خود نظری مندلیف جدول در را احصایی

 
  تلفیقی رویکرد. ۴

 دهـد اجـازه ولی باشد؛ مفهومی چارچوب یک و نظری لنز نوعی  به مجهز است ممکن پژوهشگر
 وی مفهـومی چارچوب و نظری لنز با خواه کنند؛ ظهور برایشی صورت  به ها داللت و ها یاری سهم

 یـا نشـود داده پاسـخ هـا سـؤال از برخـی اسـت ممکن. باشند نداشته خواه باشند، داشته مطابقت
  .شود اضافه جدیدی های سؤال

 
 مفهومی چارچوب بر ها ایده و ها یاری سهم شناسایی تقدم رویکرد. ۵

 هـا داللـت مقصـد آنهـا، هـای ظرفیت از اطمینان و کلیدی های ایده شناسایی از پس است ممکن
 مرحلـه در ولـی ندارد؛ وجود شده  تعیین پیش از مفهومِی  چارچوب حالت، این در. شود مشخص

 مفهومی چارچوب جامعیت حال  عین در. کند ظهور است ممکن کلیدی های ایده شناسایی از بعد
  ).١٣٩۵ فرد،  دانایی( دارد احصایی کلیدی های ایده کیفی و کمی بودن غنی به بستگی

  
  پژوهش اجرای شیوه

 اســتخراج بــه نســبت برایشــی، پژوهــی داللــت پــژوهش طــرح روش کمــک بــه تحقیــق ایــن در
 بـر البالغـه نهـج کتـاب از علـی امـام امیرالمؤمنین حضرت متقیان موالی کالم های یاری سهم
 بـا مشـی خـط ارزشـیابی مقولـه تطـابق سپس و شد متمرکز مشی خط ارزیابی های جنبه و ها روش
 تحقیـق این در زیر مراحل منظور بدین. گرفت صورت البالغه نهج منظر از آن با مرتبط های داللت
  :شد برداری گام

 ؛البالغه نهج فرازهای از مشی خط ارزیابی های یاری سهم استخراج) الف
 منتخب؛ های یاری سهم از موضوعی های داللت استخراج) ب
 :زیر شرح به اصلی معیار ۵ براساس شده استخراج موضوعی های داللت بندی طبقه) ج
  کاربردی؛/ محور ارزش/ محور روش: محوریت −
  تعامل؛/ پیامدها سنجش/ پیامدها و نتایج/ پایش و نظارت/ نتایج سنجش: ارزیابی توجه کانون −
  بهبود؛/ سازی شفاف/ پاسخگویی/ آموزش: اصلی کارکرد −
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  نگر؛ آینده/ اجرا حین/ نگر گذشته: زمانی افق −
  .کیفی/ کمی  :قالب روش −
 موضوع؛ خبرگان به حاصله نتایج عرضه) د
 آماری؛ تحلیل و  تجزیه) هـ
  .نظر مورد معیارهای براساس بندی طبقه و موضوعی های داللت نهایی استخراج) و
 

   البالغه نهج فرازهای از ها یاری سهم استخراج. ١

 کـه عصـری در زمامـداری، و حکـومتی دینـی، اساسـی متـون از یکی عنوان به البالغه نهج اهمیت
 به جدید رویکرد با حکومت، و سیاست عملی و نظری مبانی و اصول در بررسی و تحقیق پیشرفت
 از ای شـاخه باشـد، که معنا هر به سیاست. نیست پوشیده کسی بر است، مشهود دینی اصیل متون

 و نظری بازگشت که چرا است، ردیابی  قابل بهتر البالغه نهج کتاب در ،"عمل" از ای منظومه یا" علم"
 تـرین عمـده و اسـت جدیـد" اندیشـه و تفکـر" بالنـدگی لوازم از سیاسی−اسالمی میراث به عملی

 بخـش کـه ،علـی امـام حکـومتی سیره باألخص معصومان سیرۀ بزرگ، میراث این زیربنای
  ).١٣٧٩ ماندگار،( باشد می است، متضمن البالغه نهج را آن عمده

 و نفـیس کتاب این از فرازهایی دارند، قرار توجه مورد مقاله این در چیز  همه از بیش که مباحثی
 اند شده ذکر) ٣( شماره جدول برابر و داشته داللت مشی خط ارزیابی بر آن در که است ارزشمند

  
 مشی خط ارزیابی های یاری سهم استخراج: ٣ جدول

 هاگزاره  آدرس
  .است تر تحّمل ستم برای او سخت ید،کس که عدالت بر او گران آآنواست،عمومبرایگشایشعدالتدر  ١۵ خطبه
 .دارد می نگه شبهاتدر سقوط از را او داری خویشتنوتقواگیرد،پندآنعذابازوشود،آشکاراوبرایهاکسی که عبرت  ١۶ خطبه
 .ندارد تشنگی شود، آبیاریباتقواکهکشتزاری.نگرددنابودشود،گذاریپایهتقوابراساسآنچه  ١۶ خطبه

 خودنمـایی و ریـا بـهآنکـه بدون دهید انجام  یکعمل نیدنداشته باشیبه عذرخواهیازیکه نیدبترسگونهآنخدا از  ٢٣ خطبه
  .واگذارد غیر همان بهرااوخدادهد،انجامخداغیربرایکاریکس،هرزیراشوید،مبتال

  .آید نمی دست بهکوشش و تالش با جز حق وکنند،دورراستموظلمتوانندنمیهرگزناتوانوضعیفافرادکهبدانید  ٢٩ خطبه
  .یافت خواهد تحّقق کهداردحکمیتندروی،وتابیبیدروستمکاری،وخودکامگیدرخدا  ٣٠ خطبه

 زیـرا کنیـد، رها را شده نکوهش فاسد دنیای اینگیرند،پندشماازآیندگانآنکهازپیشگیرید،پندخودپیشینیان از  ٣٢ خطبه
 .کردرهاراشماازترشیفتهمشتاقان

  ٩٠ خطبه

 را خـود حسـاب برسـند را حسـابتان آنکـه از پـیشگیرید،قرارسنجشموردآنکهازقبلبسنجیدراخودخدابندگان
 وادارنـد، اطاعـت بـه را شـما زور بـا آنکـه از پـیش و بکشـید، راحـت نفـس شـود گرفته گلو راه آنکه از پیش و برسید،
 دیگـری نباشـد، خـویش هشـداردهنده و پنددهنـده و نکنـد یـاری را خود که کس آن همانا بدانید. باشید بردار فرمان

 .بودنخواهداوپنددهندهوهشداردهنده
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 هاگزاره  آدرس

  ١٠٣ خطبه
گاهییرد،فکر کند، و پند گیدرستبهکهراکسیبیامرزدخدا دانسـت کـه  یدخواهیزود  شود پس به یناو ب یابد،و آ

 یدکه به شمارش آ یزخواهد ماند، هر چ یداننمانده، و آنچه از آخرت است جاو یزیوجود داشت از آن چ یاآنچه از دن
  .باشد نزدیک است آمدنیآنچهوآمد،خواهدکشیدیدیو هرچه انتظارش را میرد،پذیانپا

 آماده شتاب، با پسبردارید، آخرت توشه و زادآندرتااستگذرگاهینشده،آفریدهشماهمیشگیزندگیبرایدنیا  ١٣٢ خطبه
 .داریدمهّیاحرکتبرایراهوارهایمرکبوباشیدکردنکوچ

 جایگزین چیز  یچبوده؛ اّما ه یزیهر چ یگزینخشنودی خدا جایرازیاور،مردم به خشم نداشتنرا در راضی نگهخدا  ٢٧ نامه
 .شودنمیخداخشنودی

  ٣١ نامه

 فـروتن و روشـن دلـتکـردی یقین چون و. بپرهیزکندگمراهیتسلیمیااندازد،تردیدوشکبهراتوکهکاریهر از
 تـو بـرای آنچـه در کـن اندیشـه پـس گشـت، متمرکـز چیز یک به ات اراده و گردید، کامل و آمد گرد ات اندیشه و شد،
 راهـی که بدان نیافتنی، اندیشه و فکر آسودگی و نشد، فراهم داری می دوست را آنچه راه این در اگر کنم، می تفسیر

 سرگردانی و تردید در نه و کند، می اشتباه نه دین طالب زیرا سپاری، می ره تاریکی در و پیمایی، می نیستی ایمن که را
 .استبهترخودداریحالتیچنیندرکهاست،

  ٣١ نامه

 دیگـران برای پسندی، نمی خود برای که را آنچهوبدار،دوستنیزدیگرانبرایداریدوستخودبرایکهراآنچه
 نیکـی تو به داری دوست که گونه آن باش، نیکوکار شود، ستم تو به نداری دوست که گونه آن مدار، روا ستم مپسند،
 کـه بـده رضـایت مـردم برای را چیزی و بشمار، زشت نیز خود برای داری می زشت دیگران برای که را آنچه و کنند،
 .پسندیمیخودبرای

 راه همـواره و پنـدارد،سـاکن را خود هرچند بود،خواهدحرکتدرهموارهاستآمادهروزوشبمرکبشکهکسآن  ٣١ نامه
 .باشدراحتوایستادهخودجایدرهرچندپیمایدمی

 را دل بینـی خودبزرگگونه این که شود، اطاعتبایدپسدهم،میفرماننیزمنودادندفرمانمنبهنگو،مردمبه  ۵٣ نامه
 .هاستنعمتزوالموجبوپژمرده،رادینوفاسد،

 همگـان خشـنودیراخـواص خشـم اّمـا بـرد،مـیبینازرا)یکان(نزدخواصخشنودیمردم،عمومیخشمهمانا  ۵٣ نامه
 .کندمیاثربی

  ۵٣ نامه

 اجرای در و کمتر، شان یاری سختی روزگار در زیراکنند؛میتحمیلحکومتبرراسنگینیبارهموارهجامعه،خواص
 منـع هنگـام بـه و تـر، سـپاس کـم هـا بخشـش و عطا در و فشارتر، پا هایشان خواسته در و تر، ناراضی همه از عدالت
 و دیـن، اسـتوار هـای کـه سـتون  صورتی در. باشند می تر استقامت کم مشکالت برابر در و تر، پذیر عذر دیر ها خواسته

تو  یاقداشته و اشت یشگرا آنهاپس به  باشند، می مردم عموم دفاعی، ذخیره نیروهای و مسلمانان، پرشور اجتماعات
 .با آنان باشد

 او بـزرگ کار که شودباعث کسی گمنامی یا بشماری،بزرگراکوچکشکارکهنگرددموجبکسیبزرگیوشرافت  ۵٣ نامه
 .بدانیناچیز را

  .بود نخواهد تر کوچکهایمسئولیتترکبرایعذریمهموفراوانکارهایانجامهرگز  ۵٣ نامه

 آنکـه خـدا نـزد بزرگدشمنی«: فرمود بزرگ خدایکهانگیزاندبرمیرامردموخداخشمکردن،عملوعدهخالف  ۵٣ نامه
 .»نکنیدعملوبگویید

  ۵٣ نامه
 کـه چیزی در یا و ورزی، سستی رسیده آن وقتکهکارییاکنی،شتابنرسیدهفراآنوقتکهکاریدرهرگزمبادا
 را کـاری هـر تا کن تالش کنی کوتاهی آشکار و واضح کارهای در یا و نمایی جویی یزهست یستآن) روشن ن یقت(حق
 .دهیانجامخود،بهمخصوصزماندروخود،جایدر

  خواهند گفت که از آن اّطالعی ندارند. یزیکسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند، شتاب کند، درباره او چ  ٣۵ حکمت
  .است تر یدوارکنندهامییکه از آن به ستوه آیاریاز کار بسیابد،کار اندکی که ادامه ٢٧٨ حکمت

  



 ٣٩   البالغه های نهج مشی براساس آموزه پژوهی الگوی ارزشیابی خط داللت

 

  موضوعی های داللت استخراج. ٢

 مرحلـه ایـن در ،البالغه نهج کتاب از مشی خط ارزیابی های یاری سهم استخراج از پس و ادامه در
 .است آمده) ۴( شماره جدول در آن شرح که گردد می استخراج مرتبط موضوعی های داللت

  
 مشی خط ارزیابی مقوله با مرتبط موضوعی های داللت استخراج: ۴ جدول

  موضوعی داللت امامکالمفرازهایوهاگزارهیاریسهم
آیـد،گـراناوبـرعـدالتکـهکـسبرای عموم است، و آنیشعدالت گشا در

 .استترسختاو برای ستم تحّمل
 رعایت نشانه مردمعموم برای گشایش ایجاد

  مشیخط در عدالت
وتقــواگیــرد،پنــدآنعــذابازوشــود،آشــکاراوبــرایهــا کســی کــه عبــرت

 .داردمینگهشبهاتدرسقوطازرا او داری خویشتن
 شکست از مانع تقوارعایت و ها عبرت به توجه

  مشی خط
آبیـاریبـاتقواکـهکشـتزاری.نگـرددنـابودشود،گذاریپایهتقوا براساس آنچه
  آن تنظیم در تقوا رعایت با مشی خط نابودی عدم .ندارد تشنگی شود،

انجـامیکعمل نیدنداشته باشیبه عذرخواهیازیکه نیدبترس گونه آن خدا از
 غیر برای کاری کس، هر زیرا شوید، مبتال خودنمایی و ریا به آنکه بدون دهید
 .واگذاردغیرهمانبهرااوخدا دهد، انجام خدا

 نشانه نفعان ذی از عذرخواهی به نیاز عدم
  مشی خط موفقیت

حقوکنند،دورراستموظلمتوانندنمیهرگزناتوانوضعیف افراد که بدانید
 .آیدنمیدستبهکوشش و تالش با جز

 اجرای در ناتوانوضعیف افراد کارگیری به
  آن شکست نشانه مشی خط

تحّقـقکهداردحکمیتندروی،وتابیبیدروستمکاری،وخودکامگی در خدا
  .یافت خواهد

 خودکامگی، بامشی خط موفقیت عدم
  مجریان تندروی و تابی بی ستمکاری،

فاسددنیایاینگیرند،پندشماازآیندگانآنکهازپیشگیرید، پند پیشینیان از
 .کردرهاراشماازترشیفتهمشتاقانزیراکنید،رها را شده نکوهش

  گذاری مشی خطدر ناموفق تجارب به توجه
  گذاری مشی خط درصرف گرایی مادی از پرهیز

آنکهازپیشگیرید،قرارسنجشموردآنکهازقبلبسنجیدرا خود خدا بندگان
 نفس شود، گرفته گلو راه آنکه از پیش برسید، را خود حساب برسند را حسابتان
. یدباشـ بردار فرمان وادارند، اطاعت به را شما زور با آنکه از پیش بکشید، راحت
 نباشد، خویش هشداردهنده و پنددهنده و نکند یاری را خود که کس آن  یدبدان

 .یستناوپنددهندهوهشداردهنده دیگری

 و طراحان توسط مشی خط خودارزیابی لزوم
  مجریان

  اجرا حین در مشی خط اصالح لزوم

گـاهییرد،فکر کند، و پند گدرستیکسی را که به یامرزدب خدا شـودینـاو بیابـد،و آ
 و نمانـده، چیـزی آن از داشـت وجـود دنیا از آنچه که دانست خواهید زودی پس به 
 و پـذیرد، پایان آید شمارش به که چیز هر ماند، خواهد جاویدان است آخرت از آنچه
 .باشدنزدیکاستآمدنیآنچهوآمد،خواهدکشیدیدمی را انتظارش هرچه

  مشی خط تنظیم و طراحی در درست تفکر لزوم
 تنظیم و طراحی در دیگران تجارب مطالعه لزوم

  مشی خط

نشـده، گـذرگاهی اسـت تـا در آن زاد ویـدهشما آفریشگیبرای زندگی هم دنیا
 .یدپس با شتاب، آماده کوچ کردن باشید،توشه آخرت بردار 

 در آخرت فراموشی و دنیا به توجه از پرهیز
  مشیخط طراحی

جـایگزینخـداخشنودیزیرانیاور،خشمبهمردمداشتنرا در راضی نگه خدا
 .شودیخشنودی خدا نمیگزینجایزچهیچاّما بوده؛ چیزی هر

 تنظیم و طراحی درالهی حدود نقض از دوری
  مشی خط

وبپرهیـزکنـدگمراهـیتسـلیمیـاانـدازد،تردیدوشکبهرا تو که کاری هر از
  گردید، کامل و آمد گرد ات اندیشه و شد، فروتن و روشن دلت کردی یقین چون

 تفسـیر تـو بـرای آنچه در کن اندیشه پس گشت، متمرکز چیز یک به ات اراده و
 و فکـر آسودگی و نشد، فراهم داری می دوست را آنچه راه این در اگر کنم، می

 ره تـاریکی در و پیمـایی، مـی نیستی ایمن که را راهی که بدان نیافتنی، اندیشه
 اسـت، سرگردانی و تردید در نه و کند، می اشتباه نه دین طالب زیرا سپاری، می
 .استبهترخودداریحالتی چنین در که

 از قبل مشی خط موفقیت از کامل یقین لزوم
  آن اجرای

 به دستیابی بدون مشی خط اجرای تداوم از پرهیز
  شده  بینی پیش نتایج
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  موضوعی داللت امامکالمفرازهایوهاگزارهیاریسهم
کـهراآنچهوبدار،دوستنیزدیگرانبرایداریدوستخود برای که را آنچه
 دوست که گونه آن مدار، روا ستم مپسند، دیگران برای پسندی، نمی خود برای
 نیکـی تـو بـه داری دوسـت کـه گونـه آن بـاش، نیکوکار شود، ستم تو به نداری
 و بشـمار، زشـت نیز خود برای داری می زشت دیگران برای که را آنچه و کنند،
 .پسندیمیخودبرایکهبدهرضایتمردم برای را چیزی

 تنظیم و طراحی در مردم عامه به توجه لزوم
  مشی خط

 واسطه از مردم به  ای عده حقوق تضییع از پرهیز
  مشی خط اجرای

بـود،خواهـدحرکـتدرهمـوارهاسـتآمـادهروزوشـبمـرکبش کـه کس  آن
 خـود جـای در هرچنـد پیمایـد مـی راه همـواره و پنـدارد، سـاکن را خود هرچند
 .باشد راحت و ایستاده

 به منجر کامل و صحیح مشی خط اجرای
  همیشگی و دائمی موفقیت و پیشرفت

اطاعـتبایـدپـسدهم،میفرماننیزمنودادندفرمانمن به نگو، مردم به
 زوال موجـب و پژمـرده، را دین و فاسد، را دل بینی خودبزرگ گونه این که شود،
  .هاست نعمت

  مشی خط اجرای به مردم عامه اجبار از دوری

اّمـابـرد،مـیبینازرا)یکان(نزدخواصخشنودیمردم،عمومی خشم همانا
 .کندمیاثربیهمگانخشنودی را خواص خشم

خواص جامعه  یجابه مردم عامه منافع به توجه
  مشیخط یدر اجرا

درزیـراکننـد؛مـیتحمیـلحکومـتبـرراسنگینیبارهمواره جامعه، خواص
 در و تـر، ناراضـی همـه از عـدالت اجـرای در و کمتـر شـان یاری سختی، روزگار

 منـع هنگـام به و تر سپاس کم ها بخشش و عطا در و فشارتر پا هایشان خواسته
اسـتوار  های ستون ترند استقامت کم مشکالت برابر و پذیرتر عذر دیر ها خواسته

دفـاعی، عمـوم مـردم  یـرهذخ یروهـایو اجتماعـات پرشـور مسـلمانان و ن یند
 .به آنان باشدیاقتداشته و اشتیشگراآنهاهستند، پس به 

 عموم منافع بر مبتنی مشی خط طراحی و تنظیم
  جامعه خواص نه و مردم

یـابشـماری،بـزرگراکـوچکشکـارکـهنگرددموجبکسی بزرگی و شرافت
 .بدانیناچیزرااوبزرگکارکهشودباعث کسی گمنامی

 اجرای نتایج نماییکوچک یا بزرگنمایی از پرهیز
  آن مجریان سطح به توجه با مشی خط

تـرکوچکهایمسئولیتترکبرایعذریمهم،وفراوانکارهای انجام هرگز
  .بود نخواهد

 در جزئی ارکان فراموشی و اصلی ارکان به توجه
  مشیخط اجرای

بـزرگخـدایکـهانگیزاندبرمیرامردموخداخشمکردن،عمل وعده خالف
 ".نکنیدعملوبگوییدآنکهخدانزدبزرگ: "دشمنی فرمود

  مشی خط حدودازفراتر های وعده از پرهیز
  شعارگرایی تا مشیخط اجرای در گرایی عمل لزوم

آنوقـتکـهکارییاکنی،شتابنرسیدهفراآنوقتکهکاری در هرگز مبادا
 جویی یزهست یستآن) روشن ن یقت(حق که چیزی در یا و ورزی، سستی رسیده
 در را کـاری هر تا کن تالش کنی کوتاهی آشکار و واضح کارهای در یا و نمایی
 .دهیانجامخود،بهمخصوصزمان در و خود، جای

 مشی خط اجرای در دقیق سنجی مکان و سنجی زمان
  ابهام با همراه مشی خط اجرای از پرهیز
  روشن و واضح مشی خط اجرای در تسریع

یـزیندارنـد، شـتاب کنـد، دربـاره او چکسی در انجام کاری کـه مـردم خـوش
 خواهند گفت که از آن اّطالعی ندارند.

 اجرای در مردم عامه همدلی و همراهی لزوم
  مشی خط

  مشی خط اجرایدرپایندگی و استمرار تداوم، .استتریدوارکنندهامییکه از آن به ستوه آیاریاز کار بسیابد،کار اندکی که ادامه 
  

  موضوعی های داللت بندی طبقه. ٣

: محوریــت اصــلی معیــار پــنج براســاس شــده  اســتخراج موضــوعی هــای داللــت مرحلــه ایــن در
 و نتـایج/ پـایش و نظارت/ نتایج سنجش: ارزیابی توجه کانون کاربردی؛/ محور ارزش/ محور روش

 افـق بهبـود؛/ سـازی شفاف/ پاسخگویی/ آموزش: اصلی کارکرد تعامل؛/ پیامدها سنجش/ پیامدها
 در حاصـله نتـایج و بنـدی دسـته کیفی/ کمی  :قالب روش نگر؛ آینده/ اجرا حین/ نگر گذشته: زمانی
  .است شده  ارائه) ۵( شماره جدول



 ۴١   البالغه های نهج مشی براساس آموزه پژوهی الگوی ارزشیابی خط داللت

 

 مشی خط ارزیابی موضوعی های داللت بندی طبقه: ۵ جدول

 قالب روش  زمانیافق  اصلی کارکرد ارزیابیتوجهکانون محوریت موضوعیداللت
عدالترعایتنشانهمردمعمومبرای گشایش ایجاد
  کیفی  نگر گذشته  بهبود  پیامدها سنجش  ارزشی  مشی خط در

شکســتازمــانعتقــوارعایــتوهــا عبــرت بــه توجــه
  کیفی  اجرا حین  آموزش  پایش و نظارت کاربردی  مشی خط

  کیفی  نگرآینده  سازی شفاف پایشونظارتارزشی آنتنظیمدرتقوارعایتبامشی خط نابودی عدم
موفقیـتنشـانهنفعـانذیازعـذرخواهی بـه نیـاز عدم
  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی  پیامدها سنجش روشی  مشی خط

مشیخطاجرایدرناتوانوضعیف افراد کارگیری به
  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت روشی آن شکست نشانه

سـتمکاری،خودکـامگی،بـامشـی خط موفقیت عدم
  کیفی  اجرا حین  آموزش  پایش و نظارت روشی مجریان تندروی و تابی بی

  کیفی  نگر گذشته  بهبود  پیامدهاسنجش کاربردی گذاریمشیخطدرناموفق تجارب به توجه
  کیفی  نگرآینده  سازی شفاف تعامل روشی گذاریمشیخطدرصرفگرایی مادی از پرهیز

  کمی  اجراحین  پاسخگویی  پیامدهاسنجش کاربردی مجریانوطراحانتوسطمشی خط خودارزیابی
  کیفی  اجراحین  آموزش پایشونظارتروشی اجراحیندر مشی خط اصالح
  کیفی  نگر گذشته  بهبود تعاملروشی مشیخطتنظیموطراحیدر درست تفکر لزوم

  کیفی  نگر گذشته  آموزش تعامل کاربردی مشیخطتنظیموطراحیدردیگران تجارب مطالعه
طراحـیدرآخـرتفراموشـیودنیـا بـه توجـه از پرهیز
  کیفی  نگر آینده  بهبود  نتایج سنجش ارزشی  مشی خط

ــض از دوری ــیحــدود نق تنظــیموطراحــیدراله
  کیفی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت ارزشی  مشی خط

  کمی  نگرآینده  بهبود  پیامدهاسنجش کاربردی آناجرایازقبلمشیخطموفقیت از کامل یقین
بـهدسـتیابیبـدونمشـیخـطاجرای تداوم از پرهیز
  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت کاربردی شده  بینی پیش نتایج

  کیفی  نگر گذشته  سازی شفاف تعامل ارزشی مشیخطتنظیموطراحیدرمردم عامه به توجه
واســطهبــهمــردمازایعــدهحقــوق تضــییع از پرهیــز
  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پیامدها سنجش روشی  مشی خط اجرای

وپیشـرفتبهمنجرکاملوصحیح مشی خط اجرای
  کیفی  اجرا حین  بهبود  پایش و نظارت روشی همیشگی و دائمی موفقیت

  کیفی  اجراحین  آموزش تعاملارزشی مشیخطاجرایبهمردمعامه اجبار از دوری
اجــرایدرخــواصجــایبــهعامــه منــافع بــه توجــه
  کیفی  اجرا حین  پاسخگویی  پیامدها و نتایج ارزشی  مشی خط

  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی تعاملارزشی خواصنهومردمعموممنافعبرمبتنی مشی خط تنظیم
اجــراینتــایجنمــاییکوچــکیــابزرگنمــایی از پرهیــز
  کمی  نگر گذشته  سازی شفاف  پیامدها سنجش ارزشی آنمجریانسطحبه توجه با مشی خط

اجرایدرجزئیارکانفراموشیواصلی ارکان به توجه
  کیفی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت  روشی  مشی خط

  کیفی  نگرآینده  سازی شفاف  پیامدهاونتایجروشی مشیخطحدودازفراترهای وعده از پرهیز
  کیفی  اجراحین  پاسخگویی  پیامدهاونتایجروشی شعارگراییتامشیخطاجرایدر گرایی عمل لزوم



                        ١٣٩٧ پاییز و زمستان/ ١۴ش/ ٧س/ مدیریت اسالم و     ۴٢

 

 قالب روش  زمانیافق  اصلی کارکرد ارزیابیتوجهکانون محوریت موضوعیداللت
اجـــرایدردقیــقســنجیمکـــان و ســنجی زمــان
  کمی  اجرا حین  سازی شفاف  پیامدها و نتایج روشی  مشی خط

  کیفی  نگر گذشته  سازی شفاف تعامل کاربردی ابهامباهمراهمشیخط اجرای از پرهیز
  کیفی  نگر گذشته  سازی شفاف نتایجسنجش کاربردی روشنوواضحمشیخط اجرای در تسریع
ــزوم ــی ل ــدلیو همراه ــههم ــردمعام ــرایدرم اج
  کیفی  اجرا حین  آموزش  تعامل  ارزشی  مشی خط

  کیفی  اجراحین  بهبود پایشونظارت روشی مشیخطاجرایدرپایندگی و استمرار تداوم،

  

  موضوع خبرگان به حاصله نتایج عرضه. ۴

 و دینـی مبـانی بـه آشـنا حـوزوی و دانشـگاهی خبرگـان از نفـر ١٠ بـه حاصله نتایج مرحله این در
 در سـؤال طرح و پرسشنامه قالب در ارائه نحوه. گردید ارائه مشی خط ارزشیابی حوزه و البالغه نهج

 بندی طبقه خصوص در شوندگان پرسش از یک هر موافقت میزان و بود) ۵( شماره جدول خصوص
  .شد واقع سنجش مورد موضوعی های داللت
  

  آماری تحلیل و  تجزیه. ۵

 از مـواردی اسـاس ایـن بر و شد واقع آماری تحلیل و  تجزیه مورد پرسشنامه توزیع از حاصله نتایج
  .گردید اصالح) ۶( شماره جدول شرح به) ۵( شماره جدول
  

  ها پرسشنامه آماری تحلیل نتایج: ۶ جدول

 قالب روش  زمانیافق  اصلی کارکرد ارزیابیتوجهکانون محوریت موضوعیداللت
رعایــتنشـانهمـردمعمــومبـرای گشـایش ایجـاد
  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی  پیامدها سنجش محور ارزش مشی خط در عدالت

شکسـتازمـانعتقـوارعایـتو هـا عبرت به توجه
  کیفی  نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزش مشی خط

  کیفی  نگرآینده  سازی شفاف تعاملمحورارزش آنتنظیمدرتقوارعایتبامشی خط نابودی عدم
موفقیتنشانهنفعانذیازعذرخواهی به نیاز عدم
  کیفی  نگر آینده  سازی شفاف  پیامدها سنجش محور ارزش مشی خط

ــه ــارگیری ب ــراد ک ــعیفاف ــاتوانوض ــرایدرن اج
  کیفی  نگر آینده  پاسخگویی  پیامدها سنجش محور ارزش آنشکست نشانه مشی خط

ستمکاری،خودکامگی،بامشی خط موفقیت عدم
  کیفی  نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزش مجریان تندروی و تابی بی

  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی نتایجسنجش کاربردیگذاریمشیخطدرناموفق تجارب به توجه
  کیفی  نگرآینده  پاسخگویی  پیامدهاسنجش محورروش گذاریمشیخطدرصرفگرایی مادی از پرهیز
  کیفی  نگرآینده  پاسخگویی  پیامدهاسنجش محورارزشمجریانوطراحانتوسطمشیخط خودارزیابی لزوم
  کمی  اجراحین  پاسخگویی پایشونظارت محورروش اجراحیندرمشی خط اصالح لزوم
  کیفی  نگر گذشته  بهبود تعامل محورروش مشیخطتنظیموطراحیدر درست تفکر لزوم



 ۴٣   البالغه های نهج مشی براساس آموزه پژوهی الگوی ارزشیابی خط داللت

 

 قالب روش  زمانیافق  اصلی کارکرد ارزیابیتوجهکانون محوریت موضوعیداللت
تنظـیموطراحـیدردیگـرانتجارب مطالعه لزوم
  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش  مشی خط

طراحیدرآخرتفراموشیودنیا به توجه از پرهیز
  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردی مشی خط

تنظــیموطراحــیدرالهــیحــدود نقــض از دوری
  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش  مشی خط

ازقبــلمشــیخــطموفقیــتازکامــل یقــین لــزوم
  کمی  نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش آن اجرای

بـهدستیابیبدونمشیخطاجرای تداوم از پرهیز
  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت  کاربردی شده  بینی پیش نتایج

تنظــیموطراحــیدرمــردمعامــه بــه توجــه لــزوم
  کیفی  نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزش مشی خط

واسـطهبـهمـردمازایعدهحقوق تضییع از پرهیز
  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پیامدها سنجش محور روش  مشی خط اجرای

پیشرفتبهمنجرکاملوصحیح مشی خط اجرای
  کیفی  اجرا حین  آموزش  پایش و نظارت محور روشهمیشگیو دائمی موفقیت و

خـواص جامعـهیجابهمردمعامه منافع به توجه
  کمی  نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش مشی خط یدر اجرا

عمـوممنـافعبرمبتنیمشیخط طراحی و تنظیم
  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی  تعامل محور ارزش جامعه خواص نه و مردم

اجـراینتـایجنمـاییکوچکیابزرگنمایی از پرهیز
  کمی  نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش آنمجریانسطحبه توجه با مشی خط

درجزئـیارکـانفراموشـیواصلی ارکان به توجه
  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردی  مشی خط اجرای

  کیفی  نگرآینده  سازی شفاف  پیامدهاسنجش کاربردی مشیخطحدودازفراترهای وعده از پرهیز
  کیفی  اجراحین  سازی شفاف  پیامدهاسنجش کاربردی شعارگراییتامشیخطاجرایدر گرایی عمل لزوم
اجــرایدردقیــقســنجیمکــان و ســنجی زمــان
  کمی  نگر گذشته  بهبود  پیامدها و نتایج محور ارزش  مشی خط

  کمی  اجراحین  پاسخگویی پایشونظارت محورروش ابهامباهمراهمشیخط اجرای از پرهیز
  کمی  نگر گذشته  پاسخگویی نتایجسنجش محورروش روشنوواضحمشیخط اجرای در تسریع
اجــرایدرمــردمعامــههمــدلی و همراهــی لــزوم
  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردی مشی خط

  کیفی  نگر گذشته  پاسخگویی نتایجسنجش محورروش مشیخطاجرایدرپایندگی و استمرار تداوم،
 

  بندی طبقه و موضوعی های داللت نهایی استخراج. ۶

 نهایی جدول نخبگان، های پرسشنامه آماری تحلیل و  تجزیه از حاصل نتایج براساس مرحله این در
 ارزیـابی هـای روش قیاس) (٢( شماره جدول براساس و استخراج موضوعی های داللت بندی طبقه
 هـای داللـت از یـک هـر و شـده  داده تطـابق مشـی خط ارزیابی های روش با ها داللت) مشی خط

) ٧( شـماره جـدول برابـر مشـی خـط ارزیابی های روش از یکی با ها یاری سهم با مرتبط موضوعی
  .شد داده تطابق



                        ١٣٩٧ پاییز و زمستان/ ١۴ش/ ٧س/ مدیریت اسالم و     ۴۴

 

 مشی خط ارزیابی های روش با موضوعی های داللت تطابق: ٧ جدول

توجهکانون  محوریت  موضوعی داللت
 افق  اصلی کارکرد ارزیابی

  زمانی
روش
 قالب

 ارزیابی روش
 متناسب مشی خط

مـردمعمـومبـرای گشایش ایجاد
  ای محکمه  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی پیامدها سنجش محور ارزش مشیخطدرعدالت رعایت نشانه

مانعتقوارعایتو ها عبرت به توجه
  ساختارگرا  کیفی نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزش مشی خط شکست از

رعایـتبـامشـی خـط نابودی عدم
  ساختارگرا  کیفی  نگر آینده  سازی شفاف  تعاملمحور ارزش آن تنظیم در تقوا

نفعـانذیازعـذرخواهی به نیاز عدم
  ای محکمه  کیفی  نگر آینده  سازی شفاف پیامدها سنجش محور ارزشمشی خط موفقیت نشانه

درنـاتوانوضـعیف افراد کارگیری به
  گرا خبره  کیفی  نگر آینده  پاسخگویی پیامدها سنجش محور ارزش آنشکستنشانه مشی خط اجرای

ـــدم ـــت ع ـــامشـــیخـــط موفقی ب
 و تـابی بی ستمکاری، خودکامگی،

  مجریان تندروی
  گرا نفع ذی  کیفی نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزش

ـــه ـــارب بـــه توج درنـــاموفقتج
  گرا تصمیم  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش  کاربردی گذاری مشی خط

ــز ــادی از پرهی ــی م ــرفگرای درص
  مبنا نظریه  کیفی  نگر آینده  پاسخگویی پیامدها سنجش محور روش  گذاری مشی خط

ـــابی توســـطمشـــیخـــط خودارزی
  ای محکمه  کیفی  نگر آینده  پاسخگویی پیامدها سنجش محور ارزشمجریان و طراحان

  گرا اطالعات کمی  اجرا حین پاسخگویی پایشونظارت محورروش اجراحیندر مشی خط اصالح
  تحلیل فرا کیفی نگر گذشته بهبود تعامل محورروش مشیخطتنظیموطراحی در درست تفکر

طراحیدردیگران تجارب مطالعه
  پژوهی مورد  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش مشی خط تنظیم و

فراموشـیودنیـا بـه توجه از پرهیز
  گرا مطلوبیت  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردیمشیخط طراحی در آخرت

درالهـــیحـــدود نقـــض از دوری
  گرا هدف  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش مشیخط تنظیم و طراحی

واضـحمشـیخط اجرای در تسریع
 آزمایشگاهی کمینگر گذشته پاسخگویی نتایج سنجشمحور روش روشن و

ـــزوم ـــین ل ـــتازکامـــل یق موفقی
  نتایج حسابرسی  کمی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روشآناجرای از قبل مشی خط

بـدونمشـیخطاجرای تداوم از پرهیز
  مبنا هزینه  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت  کاربردی شدهبینیپیش نتایج به دستیابی

حـدودازفراتـرهای وعده از پرهیز
  گرا واقع  کیفی  نگر آینده  سازی شفاف پیامدها سنجش  کاربردی  مشی خط

توجهکانون  محوریت  موضوعی داللت
روش زمانی افق  اصلی کارکرد ارزیابی

 قالب
 ارزیابی روش

 متناسب مشی خط
ازایعـدهحقـوق تضـییع از پرهیز

  گرا واقع  کمی  اجرا حین  پاسخگویی پیامدها سنجش محور روش مشیخطاجرای واسطه مردم به 
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توجهکانون  محوریت  موضوعی داللت
 افق  اصلی کارکرد ارزیابی

  زمانی
روش
 قالب

 ارزیابی روش
 متناسب مشی خط

کامـلوصـحیح مشی خط اجرای
 موفقیـــت و پیشـــرفت بـــه منجـــر
همیشگی و دائمی

  موفق موارد  کیفی  اجرا حین  آموزش  پایش و نظارت محور روش

ـــهمـــردمعامـــه اجبـــار از دوری ب
  مشارکتی  کیفی  اجرا حین  آموزش  تعامل محور روش مشی خط اجرای

جـایبه منافع عامه مردم به توجه
  گرا هدف  کمی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش مشیخطاجرای در جامعه خواص

بـرمبتنـیمشـیخط طراحی و تنظیم
  گرا مشتری  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی  تعامل محور ارزش جامعهخواصنه و مردم عموم منافع

نماییکوچکیابزرگنمایی از پرهیز
 بـه توجـه با مشی خط اجرای نتایج
 آن مجریان سطح

  نتایج حسابرسی  کمی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش

فراموشـیواصـلی ارکـان به توجه
  گرا تصمیم  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردی مشیخطاجرای در جزئی ارکان

درمــردمعامــه بــه توجــه لــزوم
  گرا نفع ذی  کیفی نگر گذشته  بهبود  تعامل محور ارزشمشیخط تنظیم و طراحی

تـامشیخطاجرای در گرایی عمل
  گرا واقع  کیفی  اجرا حین  سازی شفاف یامدهاپ  سنجش  کاربردی  شعارگرایی

دقیـقسنجیمکان و سنجی زمان
  ساختارگرا  کمی نگر گذشته  بهبود  پیامدها و نتایج محور ارزش مشی خط اجرای در

باهمراهمشیخط اجرای از پرهیز
  گرا اطالعات  کمی  اجرا حین  پاسخگویی  پایش و نظارت محور روش  ابهام

ــزوم ــی ل ــدلیو همراه ــههم عام
  مشارکتی  کیفی  نگر آینده  بهبود  تعامل  کاربردیمشیخط اجرای در مردم

درپاینـــدگیواســـتمرار تـــداوم،
  گرا هدف  کیفی نگر گذشته  پاسخگویی  نتایج سنجش محور روش  مشی خط اجرای

 

  وپیشنهادها گیری نتیجه

 گـذاری مشـی   خـط چرخـه در فراگیـر البتـه و محـوری مراحل از یکی عنوان به مشی خط ارزشیابی
 هـر مشـی   خط ارزشیابی ادبیات پارادایمی و نسلی تطور سیر در. شود گرفته نظر در بایستی عمومی
 گیری بهره سازی، بومی چارچوب در آن تکمیل به نسبت اما است؛ شده انتخاب تکاملی مسیر چند
 در. طلبـد می تر جدی عزمی و نشده مرتفع ها نیازمندی البالغه نهج نظیر دینی متون و منابع انوار از
 فراینـد در اصـلی مراحل از یکی عنوان به »مشی خط ارزشیابی« های یاری سهم و ها گزاره مقاله این
 ارتبـاط پژوهـی، داللـت روش بـه و شـد  اسـتخراج علـی امام نورانی کالم از گذاری مشی خط

 .گردید لحاظ امروزی مرسوم مشی خط ارزیابی های روش با ها یاری سهم از شده  استخراج های داللت
 بـر عـالوه کـه آمـد دسـت بـه خصوص این در فرازها از کاملی و مرتبط های داللت اینکه سرانجام
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 ارزیـابی فرایند در تجویزها و رهنمودها از کاملی منبع مشی، خط ارزیابی های روش با آن افزایی هم
 پـنج براساس تنها نه خبرگان تأیید مورد موضوعی های داللت گزارۀ ٣١. شود می محسوب مشی خط
/ نتـایج سنجش( ارزیابی توجه کانون ؛)کاربردی/ محور ارزش/ محور روش( محوریت اصلی معیار
/ پاسـخگویی/ آمـوزش( اصـلی کارکرد ؛)تعامل/ پیامدها سنجش/ پیامدها و نتایج/ پایش و نظارت
 بـا) کیفـی/ کمی( قالب روش ؛)نگر آینده/ اجرا حین/ نگر گذشته( زمانی افق ؛)بهبود/ سازی شفاف
/ گـرا نفـع ذی/ گـرا خبـره/ سـاختارگرا/ ای محکمـه( متناسـب مشـی خـط ارزیـابی هـای روش معیار

/ آزمایشگاهی/ گرا هدف/ گرا مطلوبیت/ پژوهی مورد/ فراتحلیل/ گرا اطالعات/ مبنا نظریه/ گرا تصمیم
 گونـه ایـن. شـد داده تطـابق و تناظر نیز) گرا مشتری/ مشارکتی/ گرا واقع/ مبنا هزینه/ نتایج حسابرسی

  :کند می تر برجسته را مهم جنبه چنین ها داللت
 نشـود، توجه مشی   خط مادی بعد به تنها هستی؛ ساحت به توجه با مشی   خط ارزشیابی محیط در. ١
  شود؛ دیده انسانی و سازمانی اجتماعی، های پذیری مسئولیت و برآوردها در نیز آن معنوی بعد بلکه
 مشـی خـط تحلیـل دانشـِی  حـوزه از اعـم مشی،   خط ارزشیابی دانشِی  حوزه تمام به اهتمام. ٢

 پسـین ارزشـیابی و) فراینـدی( اجـرا حـین ارزشـیابی(اثر تحلیل دانشِی  حوزه و) پیشین ارزشیابی(
  گیرد؛ قرار ها نفع  صاحب و مندان عالقه سوی از ؛))رهاوردی(

 گـذاری مشـی   خـط مراحل سایر در پژوهی داللت روش از استفاده با پژوهشی کارهای ادامه. ٣
  . یابد استمرار البالغه نهج نظیر اسالمی و دینی متون منظر از البته عمومی
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