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چکیده
نظام جمهوری اسالمی ایران مطابق اصل یکم قانون اساسی ،بر اساس حکومت حق و عـل قـر ن
ایجاد شله و حاکمیت ،خاص خلاونل است که در نظام از طریق قوانین الهـی و ووسـا اهمـه و در زمـان
غیبت به وسیله ولی فقیه وحقق مییابل .در این نظام سیاستگذاری پیوسته ووسـا مقـام ممظـم رهبـری
صورت پذیرفته است .ولی یکی از پیچیلهورین گامهای فر ینل سیاستگذاری کالن مرحلـهی اجـرا اسـت.
هلف این مقاله شناسایی عوامل و قابلیتهای کلیلی موفقیت موجود به روش وحلیل محتوا است .بـرای
جمع وری اطالعات و دادهها نیز از مطالمات کتابخانهای و مصاحبه و پرسشنامه بهعنوان ابزارهای انجـام
پــهوه  ،اســت اده شــله اســت .پــنل گــروه عامــل کلیــلی موفقیــت یمنــی ،عوامــل انســانی ،فیزیکــی،
مکتبی-ارزشی ،بنیادی و اجتماعی با ومرکز بر قر ن مجیل و نهـلالبالغـه بـر اسـاس رویکـرد سیسـتمی
شناسایی شل و با روش نتروپی شانون و مل مرکز ثقل نیروها کـه در حـوزه رویکـرد سیسـتمی بسـیار
کار مل هستنل به وسیله نرمافزار  Excelو  Spssمورد وجزیه و وحلیل قرار گرفت .نتایل نشـان داد کـه
سه عامل مکتبی-ارزشی ،بنیادی و اجتماعی که از جمله اثـربخ وـرین عوامـل کلیـلی در نظـام  ..ا.ا
هستنل در وضمیت کنونی نسبت به سـایر عوامـل از حالـت ناپایـلاروری از ومـاد قـرار دارنـل .در پایـان
ووصیههای سیاستی بهعنوان مرحله پی طراحی یا بسترسازی به منظور قراردادن وضع موجود در حالـت
وماد اراهه شله است.

کلیدواژهها :سیاست؛ سیاستگذاری؛ اجرای سیاست؛ مرکز ثقل نیروها؛ تعادل.
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.1مقدمه

در سا  6938با سقوط رژیم شاهنشاهی و قطع رابطهی کشور ایران با ایالت متحله امریکا،
مشخصات ژهوپولتیکی ایران به شلت و به صوروی بسیار مهم متحو شل (الکوست.)61 ،6987 ،
به دنبا این او اق در سا  6937رفرانلومی سراسری برگزار شل ،به منظور اینکه نظام حاکم بر
کشور ایران مشخص شود .برای شکل و فرم حکومت گزینههایی پیشنهاد میشل که عبارت
بودنل از جمهوری ،جمهوری دموکراویک ،جمهوری دموکراویک اسالمی و جمهوری اسالمی .ولی
حضرت امام خمینی (ره) فرمودنل که فقا جمهوری اسالمی که مردم ایران نیز با رأی 37
درصلی خود بر ن مهر وأییل زدنل .به هر حا نظام ما جمهوری اسالمی است که پایهاش بر
دوش مردم است (مصباح یزدی )917 ،6987 ،و برای اداره حکومت ،دارای رهبر است.
در فرهنگ اسالمی ،رهبری به م هوم امامت ،عبارت از ن نوع سیاستی است که بر اساس
ن ایلهولوژی الهی و متکی بر وحی ،بر کلیه روابا انسانی حاکم میشود و بنیادها ،روابا
اجتماعی ،راء ،عقایل ،فرهنگ ،اخالق ،بین ها ،سنتها ،خواستهها و بهطور کلی ارزشها در
جاممه انسانی ،در راه رشل و ومالی انسانها و جاممه بشری هلایت میشونل و انسانسازی و
وشکیل امت ،بهجای کشورداری و انسانپروری و مردمداری مطرح میشود و این نوع رهبری و
سیاست ،سمادت به م هوم رفاه بهتر را نیز به دنبا دارد ،ولی هرگز عکس ن صادق نیست
(عمیل زنجانی .)661 ،6981 ،طبق اصل  661قانون اساسی ،یکی از وظایف رهبری (ولی فقیه)
ومیین سیاستهای کالن نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع وشخیص
مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ومیین گردیله است .از سا
 6988وا سا  6936حلود  11مورد سیاست کلی ووسا مجمع وشخیص مصلحت نظام مورد
وصویب قرار گرفته که از این بین حلود  18مورد ن از سوی مقام ممظم رهبری به رؤسای قوای
سه گانه و رهیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ شله است .مقام ممظم رهبری به عنوان
ومیینکننله سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و ناظر بر حسن اجرای سیاستها،
باالورین خامشیگذار در کشور است و اصو کلی سیاستهای نظام را که راهنمای سایر مراجع
خا مشی گذار میباشل ممین میسازنل .همچنین از طریق نصب و عز مقامات مذکور در نحوه
خامشی گذاری کشور نافذ میباشنل (الوانی.)6971666 ،
سیاستهای عمومی در خالء اوخاذ نمیشونل ،بلکه مسئلهملار هستنل و برای حل مسئلهای
عمومی ولوین میشونل (هاولت .)6971 ،اوخاذ وصمیم و اراهه سیاستها نیز به خودی خود به
حل مسئله کمک نمیکنل ،بلکه بایل به صورت مؤثر اجرا شونل وا اثرات ن به وقوع بپیونلنل.
یکی از مساهل بنیادی حاهز اهمیت در نهلالبالغه مسئله رهبری و امامت و موضوع سیاست
حکومتی و اجرای این سیاستها است ،به طوری که کمتر خطبه و نامه و حتی کلمات قصار در
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نهلالبالغه را میووان یافت که وهی از بار سیاسی و موزشی در زمینههای مساهل سیاسی و
دولت و حکومت باشل .لذا در این قسمت عناوین مساهل سیاسی در نهلالبالغه در زمینه امامت و
رهبری به صورت فهرست وار بیان میگردد .6 :وظایف و مسؤلیتهای دولت عاد .1 6
صرفهجویی دولت و کارگزاران نظام .9 1ضرورت رهبری و حکومت .9 9ویهگیهای نظام
اسالمی .1 1ویهگی هلایت امام .3 3وظایف ملت در برابر رهبر .1 1وحلیلهای سیاسی امام از
اوضاع سیاسی زمان .8 8خیرخواهی و دلسوزی نسبت به سر نوشت جممی .7 7امام و
سیاستبازان .3 3هشلارهای سیاسی امام 61و غیره (عمیل زنجانی .)6981 ،قر ن کریم نیز بر
مساهل کالن سیاسی ،یین کشورداری ،وضع قوانین و وطبیق نها بر موارد خاص و اجرای
سیاستها و قوانین وصریح دارد (مصباح یزدی.)6987 ،
پس از ولوین و وصویب و ابالغ سیاستهای کلی و برای اجرای سیاستهای کالن ،اقلامات
فراوانی الزم است که بایل انجام شود .قوانین و مقررات و برنامهها و طرحهای زیادی بایل وهیه و
وصویب و ابالغ شود وا در ردههای اجرایی دستگاهها ،سیاستهای کلی به اجرا در یل (ناظمی
اردکانی.)6973 ،
با ووجه به مباحثی که از دیلگاه قر ن ،حضرت علی (ع) و صاحبنظران در خصوص ولوین و
اجرای سیاستها بیان گردیل و با ووجه به اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران در منطقه بسیار
ویهه و حساس خاورمیانه قرار گرفته است؛ نچه که ما را بر ن داشت که به و کر بنشینیم و در
صلد حل مسئله بر ییم عوامل و قابلیتهای موجود درون این سیاستها است که باعث موفقیت
هر چه بهتر و بیشتر در اجرای این سیاستها میشونل .در این راه منابع خوبی در دسترس داریم
هر چنل که از نها غافل هستیم .با ووجه به مباحث مطروحهی فوق مسئله که همگان از ن
غافل مانلهانل به خوبی مشخص میگردد که پس از پیروزی انقالب شکوهمنل انقالب اسالمی
ضرورت ولوین سیاستهای کالن برای پی برد اهلاف عالی انقالب ووسا رهبری عظیم الشأن
به خوبی حس شل؛ و ایشان پس از مشورت با مجمع وشخیص مصلحت نظام دست به ولوین
 .1خطبه .119 ،619 ،696 ،611 ،99 ،9
 .1خطبه  ،611 ،33کلمات قصار .111 ،637
 .9خطبه  ،631 ،693کلمات قصار .11
 .1خطبه  ،618 ،61 ،63 ،9کلمات قصار .36
 .3خطبه  ،917 ،113 ،676 ،11 ،1نامه  ،17کلمات قصار .633 ،17
 .1خطبه  ،969 ،139 ،111 ،113 ،691 ،31 ،11نامه .99
 .8نامه .98 ،17 ،61 ،1
 .7خطبه  ،619 ،83 ،99 ،11کلمات قصار .698 ،81 ،96 ،61
 .3خطبه  ،963 ،673 ،11 ،33کلمات قصار .671 ،618
 .61خطبه  ،117 ،689 ،681نامه  ،67 ،1 ،6کلمات قصار 113 ،631 ،689 ،633 ،617
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سیاستهای کالن و راهبردی در حوزههای مختلف زدنل و برای اجرا به ارگانها و قوای مربوطه
ابالغ فرمودنل .مسئله در اجرای سیاستها میباشل که به خوبی و میووان گ ت به صورت
عملیاوی صورت نگرفته است .درون سیاستها عوامل و قابلیتهایی وجود دارد که به اجرای هر
چه بهتر نها کمک میکنل .این پهوه به دنبا احصاء و کاربردیسازی این عوامل میباشل.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

سیاست عبارت است از برنامهریزی صحیح برای ن ع رسانی به عموم مردم و جلوگیری از
وقوع ضرر برای نها ،به شکلی که فرد وصور نمایل برای خود برنامهریزی مینمایل که اگر
ضرری به دیگران نباشل ملیریت منز میشود در غیر این صورت حیله و فریب و شیطنت است،
ماننل سیاستهایی که امروز دشمنان به کار میبرنل که در واقع شیطنت است و این وغییر ممنای
کلمه سیاست است (شاه بادی.)6971 ،
ممناى اصطالحى سیاست نزد انلیشمنلان اسالمى عبارت است از :ملیریت و رهبرى جاممه
در جهت مصالح مادى و ممنوى .فارابى سیاست را حاصل خلماوى مىدانل که حاکم در جهت نشر
فضاهل و اخالق و در جهت رسیلن جاممه به سمادت انجام مىدهل .از نظر غزالى سیاست به
مثابه ابزارى است که انسان را به خلاونل مىرسانل .امام خمینى سیاست را هلایت جاممه در جهت
مصالح دنیوى و اخروى مىدانل .از نظر ایشان سیاست بر سه قسم است :شیطانى ،مبتنى بر مکر
و خلعه؛ حیوانى ،به دنبا وحقق نیازهاى مادى؛ اسالمى ،ووجه همزمان به نیازهاى مادى و
ممنوى (نوروزی .)6971 ،سیاست یمنی روش اداره جاممه یا ونظیم جاممه به صوروی که مصالح و
خواستههای جاممه وحقق بخشیله شود .به ومبیر سادهور سیاست یمنی یین کشورداری .البته
منظور ما از سیاست ن م همومی نیست که بار من ی دارد و ووأم با کلک و حقه بازی و نیرنگ و
فریب دادن دیگران است (مصباح یزدی.)6987 ،
علومی که سیاست بی ورین نیاز را به نها دارد علوم این جهانی است و علم فقه است که
زنلگی را سر و سامان میدهل :وکالیف فرد را نسبت به خلا ،نسبت به شخص ّخودش و نسبت به
دیگر شهرونلان مشخص میکنل .باالورین شکل سیاست ،سیاست شریمت یا سیاست نبویّه است
که متضمّن ثبات و رفاه در این دنیا و رستگاری در علوم دیگر است .زنلگی دنیایی و زنلگی
ممنوی به هم در میختهانل؛ بلون دین ،دنیا پر از بلبختی است و بلون دنیا ،وحقّق دین و مقاصل
الهی امکانپذیر نیست (فوزی.)6911 ،
والشهایى که انسانها مىکننل ،بمضى مربوط به مساهل شخصى نهاست که بخ
کوچکورى از فمالیتهاى انسانى را شامل مىشود ـ مثل ممیشت و ممنویت و عواطف و
اروباطات شخصى نها با این و ن ـ اما بخ بزرگور فمالیتهاى انسانى ،فمالیتهایى است
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که در صحنه جاممه با والش جممى صورت مىگیرد ،که به ن «سیاست» مىگوینل (بیانات رهبر

ممظم انقالب .)6971 ،سیاست به ممناى پشت هم انلازى و فریب و دروغ گ تن به افکار عمومى
مردم ،مطلوب اسالم نیست .سیاست یمنى اداره درست جاممه؛ این جزو دین (بیانات رهبر ممظم
انقالب.)6976 ،
واراس 6بیان میکنل که سیاست عمومی مشکالوی را که جنبه عام دارنل یا خاص گروهی از
افرادنل ،اما نگرانیهای عمومی را سبب شله ،مطالمه و بررسی میکنل ()Taras, 2007؛ لیکن
نظریههای اجرای سیاستها ،به شلت از ناحیه مبانی ممرفتی نظریهپردازان ،وحت وأثیر قرار دارد.
بر این اساس بایل گ ت موزههای ملرنیسم نظیر عینیت ،عقالنیت و ووسمه ،نظریههای اجرای
دان سیاستگذاری را صورت بنلی کرده است اما در مقابل ملرنیسم ،پست ملرنیسم وجود دارد
و نظریههای اجرا در این بستر به منظور ن ی عینیت و حضور ،عقالنیتگریزی ،انکار منشأ و
سطحیگرایی ،انکار اخالقیات و ووسمه و وأییل کثرتگرایی به عنوان اساسیورین موزههای
پستملرن در خلمت طرح بحث از دان اجرا قرار میگیرد (هاشمیان.)6931 ،
ومریفهای گوناگونی از اجرا ووسا پهوهشگران مختلف اراهه شله است .کروت
وایشو )1119(1به نقل از لستر و استروارد 9در ومریف اجرای خامشی بیان میکنل که به طور
ساده اجرا ،در ممرض عمل قرار دادن خامشیهاست .او همچنین از قو اووو  1بیان میکنل که
اجرا در دنیای عمل او اق میافتل و چیزی است که برای بر ورده شلن قصل و نیت سیاستگذار
انجام میشود؛ بنحوی که به واسطه ن کاری انجام میگردد و یا از انجام شلن کاری جلوگیری
میشود .در ومریف دیگری اجرا را فراینل وغییر سمت دادن اهلاف مروبا با خامشی به سمت
نتایل ومریف کردهانل ( .)Khalid, 2008, 88در حقیقت نکته کلیلی در فراینل خامشی گذاری،
فاصله بین سیاستها و اجرای موفق نها است ( .)Ferman, 1990, 48اجرا فر ینلی است که
بر اساس ن سیاستها و راهبردها با بهرهگیری از برنامهها ،بودجهها و رویهها به اجرا ،در می یل
و عمل میشود؛ به عبارت دیگر فر ینل اجرای راهبرد بیانگر مجموعه فمالیتها و انتخابهایی
است که برای اجرای راهبردها و سیاستها ،الزم و ضروری است .اجرای راهبرد مناسب ،نیازمنل
مجریان کار مل است .از این رو در فر ینل اجرای ن به سه سؤا اساسی بایل پاسخ داده شود:
 .6مجریان سیاستهای کالن و راهبردهای مروبا با ن چه کسانی هستنل؟
 .1برای اجرای این راهبردها و سیاستهای مروبا با ن جه کارهایی بایل انجام داد؟
 .9مجریان سیاستها کالن ،چگونه و چطور سیاستها و راهبردهای مروبا با ن را اجرا خواهنل
کرد؟
1. Taras
2. Krutwaysho
3. Lester & sterwart
4. O tool
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مهمورین کارهای این مرحله ،وغییر عملکرد سازمان ،وأثیر بر دیلگاهها و عقایل مردم و وغییر
ایلههای سیاستگذاران است (الوانی.)6988 ،
اجرای سیاستهای عمومی به واقع یک ومرین با دقت ،سخت و ارادهی عملی است که
گروه وصمیمگیرنلهی هماهنگ را میطلبل .در جوامع ملرن که با سرعت زیاد ووسمه یافتهانل که
در هر لحظه با وغییرات سیاستهای عمومی روبرو هستنل ،اثربخشی و کارایی سیاستهای
عمومی یکی از حقوق محرک ووسمه اجتماعی است ( .)Liang Zhiming, 2011سیاستهای
عمومی دربردارنلهی اجرای سیاستهای دولت برای منافع عمومی است که نشاندهنله عالیق
عمومی یا منافع اکثریت است .در دهههای اخیر وغییر ساختار دولت و شکلگیری دولتهای
دموکرات به افزای منافع عمومی در اروباطات اجتماعی بین دولت بخ خصوصی و جاممه
ملنی منجر شله است (.)Chui-Hua, 2011
6
عوامل و قابلیتهای کلیلی موفقیت برای اجرا یا عوامل کلیلی موفقیت ( ) CSFواژهای
است که نخستین بار ووسا دنیل 1بهکار برده شل و مجموعهای از ویهگیهای محیا یک
سازمان است که وأثیر ویهه بر رسیلن سازمان به هلفهای مورد نظرش دارد ( Daniel, 1961,
 .)113همانطور که در جلو یک مشخص است برای استخرا .عوامل کلیلی موفقیت از روش
وحلیل محتوا 9است اده شله است .برای رسیلن به این عوامل سه مرحله طی شله است اولین
مرحله مطالمات اسنادی است که شامل کتابهایی ماننل  .6شذرات الممارف یتاهلل شاه بادی
چاپ بنیاد علوم و ممارف اسالمی .1 ،6971 ،وجربه کار ملی حکومت والیی قای علی ذوعلم،
پهوهشکله فرهنگ و علوم اجتماعی .9 ،6978 ،دولت در انلیشه سیاسی فارابی ،محسن مهاجرنیا،
مؤسسه فرهنگی دان و انلیشه مماصر .1 ،6971 ،والیت حکومت حکیمانه ،اسماعیل منصوری
الریجانی ،انتشارات خادم الرضا .3 ،6979 ،اقتصادنا ،شهیل موسی صلر ،انتشارات اسالمیه.3 ،
علم ملنی فارابی ،علیرضا صلرا ،پهوهشکله نظامهای اسالمی ،پهوهشگاه فرهنگ و انلیشه
اسالمی 6971 ،و  ...پس از شناسایی برخی از مؤل هها و شاخص از طریق مصاحبههای نیمه
ساختاریافته سایر مؤل ه شناسایی شل .بمالوه اینکه از دو منبع مهم اسالم یمنی قر ن و
نهلالبالغه و همچنین بیانات امام خمینی (ره) و حضرت یتاهلل خامنهای راجع به مباحث
حکومت اسالمی و سیاستگذاری است اده شل و در نهایت جلو شماره یک در این خصوص به
دست مل.

1. Critical Success Factors
2. Daniel
3. Content Analysis
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جلو  .6عوامل و قابلیتهای کلیلی موفقیت احصا شله
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.3روشپژوهش

این پهوه از نوع اکتشافی با رویکرد ووسمهای  -کاربردی از نوع پهوه های میخته با
ومرکز بر رویکرد چنلسطحی است .در این پهوه دادهها با است اده از ابزاری نظیر مصاحبه و
پرسشنامه جمع وری شله است .همانطور که در قسمت قبل نیز بیان شل عوامل مورد نظر این
پهوه از طریق روش وحلیل محتوا جمع وری شله است .روش وحلیل محتوا فنی است که در
جستجوی دریافت جنبههای ادراکی و احساسی پیامها و یا ادراکات ذهنی قابلاستخرا .از بیانات
است .بر اساس این فن والش میشود که از متن پیام اطالعات الزم جهت وحلیل و بررسی
فرضیات پهوهشی اخذ گردد .از طرف دیگر از طریق مصاحبه با چنل ون از صاحبنظران حوزه
سیاستگذاری عوامل استخرا.شله مورد وأییل قرار گرفت .سپس از پرسشنامه جهت ارزیابی
نظرات نخبگان پیرامون عوامل و قابلیتهای کلیلی موفقیت و همچنین شاخصهای عوامل
ذکرشله در جلو یک ،است اده شله است .در این پهوه برای بهدست وردن وزنهای هر
شاخص و همچنین عملکرد هر شاخص در سازمانهای مربوطه از روش نتروپی شانون 6از
طریق نرمافزارهای  MS Excelو PASW Statisticsاست اده شله است سپس ووسا مل
وماد مرکز ثقل نیروها ،1نیروهای سوقدهنله در جهت اجرا و همچنین نیروها بازدارنلهی اجرای
سیاستها شناسایی و ووسا این مل اراهه میشود .در این پهوه به منظور گرد وری اطالعات
از پرسشنامه است اده شله است روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا (نظرات خبرگان) و پایایی
ن از طریق ضریب ل ای کرونباخ سنجیله شل .ضریب ل ای کرونباخ به دست مله برای عوامل
انسانی  ،1/319عوامل فیزیکی  ،1/833عوامل مکتبی و ارزشی  ،1/311عوامل زیرساختی یا
بنیادی  ،1/363عوامل اجتماعی  1/731و کل پرسشنامه مقلار  1/316میباشل که بیشتر از
حلاقل مقلار مطلوب است و نشاندهنله پایایی عالی کل پرسشنامه است.
جاممه ماری این پهوه اساویل و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی که عملواً از ملیران
مؤسسات و نهادهای دولتی و همچنین اعضای هیأت علمی سایر دانشگاهها در کشورمان ایران
است .با ووجه به گستردگی و وملاد زیاد افراد از نمونهگیری است اده شله است .در این پهوه به
دلیل اینکه شناختی از کل جاممه ماری وجود نلاشت و چارچوب نمونهگیری مشخص نبود از
روش نمونهگیری گلوله برفی 9است اده گردیله است ( .)Cooper, 2003حجم نمونه بر اساس
مراجمه به خبرگان و وا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیلا کرد که در نهایت به وملاد افراد نمونه،
 19ن ر رسیلیم .در خصوص طرق رسیلن به اشباع نظری از دو طریق این امر حاصل شل  .6در

1. Shannon Entropy
2. Force field theory
3. snowball sampling
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مبانی نظری م اهیمی دیگری اضافه نشل و از طرف دیگر از طریق زمون دوجملهای و مراجمه
به خبرگان مؤل هی دیگری کم یا زیاد نشل.
ويافتههایپژوهش

.4تحلیلدادهها

این مطالمه ،بر اساس اطالعات  19ن ر از خبرگان سیاستگذاری انجام شله است .از بین
پاسخدهنلگان  3/9درصل دارای وحصیالت حوزوی 16/3 ،درصل در رشته ملیریت 1/9 ،درصل
در رشته علوم اجتماعی 61/9 ،درصل در رشته علوم سیاسی و  91/1درصل در سایر رشتهها
وحصیل کردهانل .از نظر شغل  3/9درصل استاد دانشگاه 11/3 ،درصل ملیر سازمانها 1/9 ،درصل
استاد حوزه 16/3 ،درصل سایر مشاغل را دارا هستنل .از نظر وحصیالت  91/3درصل دارای ملرک
دکتری 37/6 ،درصل دارای ملرک کارشناسی ارشل و مشغو طی کردن دوره دکتری و  8درصل
دارای سطوح حوزوی هستنل .دامنه سابقهی خلمتی پاسخدهنلگان از  3سا وا باالی  93سا
متغیر است که بی ورین سابقه خلمتی مربوط به گروه  63وا  13سا با  36/1درصل میباشل .از
نظر میزان شنایی با مباحث سیاستگذاری نیز اکثریت پاسخدهنلگان میزان شنایی خوبی با این
مقوله داشتهانل یمنی چیزی حلود  37درصل پاسخدهنلگان.
اگر مراحل فن وحلیل محتوا را .6 :ماده سازی و سازمانلهی پیـام  .1بررسـی مـواد پیـام .9
پردازش دادهها بلانیم ،روش نتروپی شانون در حوزه مرحله  9قرار خواهـل گرفـت .یـک م هـوم
اساسی در علوم فیزیکی ،علوم اجتماعی و سیستمها ،نتروپی میباشل .نتروپی نشان دهنله مقلار
علم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام است؛ به عبارت دیگـر ،نتروپـی در وئـوری اطالعـات،
شاخصی است برای انلازهگیری علم اطمینان که به وسیله یک ووزیع احتما بیان میشود .ایـن
علم اطمینان به صورت ذیل نوشته میشود ( ذر.)6971 ،
()6
∑

}

{

به طوری که  kیک ثابت مثبت است به منظور وأمین
رابطهی ریاضی باال با ایـن کـه محتـوای یـک پیـام از نظـرگـاه  mپاسـخگو در  nمقولـه
طبقهبنلی شله است ،مورد بحث قرار میگیرد .بـرای وشـریح الگـوریتم روش نتروپـی شـانون،
مراحل الگوریتم به شرح زیر بیان میشود:
1
مرحله  .6ماوریس نظرات (ارزیابی عملکرد ووسا نخبگان) را به هنجار میشود .بلین منظور

6

1. Category
1. Normalized
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از رابطه  1است اده میشود.
()1
∑

مرحله  .1بار اطالعاوی مقوله  jرا محاسبه کنیل .بلین منظور از رابطه  9است اده میشود:
()9
∑

است.
به طوری که
علم اطمینان یا درجه انحراف ( ) از اطالعات به دست مله برای شاخص  jبیان میکنل که
شاخص مربوط ( )jچه میزان اطالعات م یل برای وصمیمگیـری در اختیـار وصـمیمگیرنـله قـرار
میدهل .مقلار ( ) به صورت زیر به دست می یل:
()1
= 1-
مرحله  .9با است اده از بار اطالعاوی مقولههـا ) ( j=1,2, …,nضـریب اهمیـت هـر یـک از
مقولهها را محاسبه کنیل .هر مقولهای که دارای بار اطالعاوی بیشتری است بایل از درجه اهمیـت
بیشتری برخوردار باشل .ضریب اهمیت مقولهی jام طبق رابطهی  3محاسبه میشود.
()3
∑

شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله jام را در یک پیام با ووجه به کل پاسخگوها
مشخص میکنل .از طرفی میووان با ووجه به بردار  ،Wمقولههای حاصل از پیام را نیز روبهبنلی
نمود(مؤمنی.)6973 ،
همانگونه که در جلو شماره دو مشخص است ،نتایل حاصل از نتروپی شانون نشان
میدهل که عامل نخست یمنی عوامل انسانی وزن  %91/11را داراست و پاسخدهنلگان میزان
عملکرد این عامل را در سازمان خود کمی باالور از میانگین یمنی  9/31دانستهانل .اما عامل دوم
یمنی عوامل فیزیکی ،وزن  %68/11را داراست و پاسخدهنلگان میزان عملکرد این عامل را در
سازمان خود  1/63را دانستهانل که باالور از میانگین است .همچنین عامل سوم یمنی عوامل
مکتبی و ارزشی وزن  %61/31را داراست و پاسخدهنلگان عملکرد ن را در سازمان خود 3/13
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دانستهانل که باالور از میانگین بوده و در وضمیت خوبی به سر میبرد .عامل چهارم یمنی عوامل
بنیادی دارای وزن  %68/11است و پاسخ دهنلگان عملکرد ن را در سازمان خود  1/87دانستهانل
که عملکرد این عامل نیز باالی میانگین است .در نهایت وزن عامل پنجم یمنی عوامل اجتماعی
 %61/93درصل به دست مل و عملکرد این عامل در سازمان پاسخدهنلگان  1/78میباشل که
این عامل نیز باالی میانگین قرار دارد.
جلو .1جلو نتروپی شانون
عاملپنجم

عاملچهارم

عاملسوم

عاملدوم

عاملاول

اجتماعی

بنیادی

مکتبی/ارزشی

فیزیکی

انسانی

عنوان عامل

0/553399

0/55399

0/558995

0/55395

0/558589

E

0/003303

0/00355

0/009559

0/00359

0/099093

D

93/38%

90/39%

99/89%

90/93%

33/09%

وزن

9/508535

9/050059

8/95955

9/988035

0/535559

عملکرد

0/050935

0/59903

0/339935

0/098339

9/995038

امتیاز

3

9

8

9

9

ورویب

اما نکتهی مهم در جلو باال اولویتبنلی عوامل است .پس از ضرب کردن وزن عوامل در
امتیاز عملکرد 6نها نتیجهی دیگری به نام امتیاز عوامل به دست می یل که با ن میووان
عوامل را از نظر درجه اهمیت و عملکرد ن با ووجه به هر شاخص اولویتبنلی کرد .در ردیف
پنجم جلو فوق این مهم صورت گرفته و با ووجه به نتایل جلو عوامل انسانی در صلر
مجموعهی عوامل قرار میگیرد .بمل از عوامل انسانی ،عوامل بنیادی در ردیف دوم اهمیت سپس
عوامل اجتماعی بمل از ن عوامل فیزیکی و در نهایت عوامل مکتبی و ارزشی در ردههای بملی
قرار میگیرنل.
اما نکتهی مهم دیگری که میبایست بلان ووجه کرد ومیین پی رانهها و پس رانهها ووسا
مل مرکز ثقل نیروهاست .وحلیل میلان نیرو یکی از رهیافتهاست که برای وحلیل
سیستماویک عوامل مؤثر بر مشکالت و مساهل در هر زمینهای بهکار میرود .در این رهیافت هر
حالت و یا عملکردی (مشکل) ،میلانی برای موازنه و وماد موقتی نیروهایی است که در اثر دو
نیروی متضاد به شرح زیر ایجاد شلهانل.

1. Performance rating
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 .6نیروهایی که سمی در ایجاد وغییر دارنل .این نیروها را اصطالحا نیروهای مثبت ،وسهیلکننله و
کارساز میگوینل.
 .1نیروهایی که در جهت ح ظ شرایا موجود میکوشنل که به نها نیروهای مقاوم ،من ی و
محلودکننله نیز گ ته میشود (ویسی.)61 ،6973 ،
در نمودار شماره یک مل کنترلی مرکز ثقل نیروها برای شاخصها را مشاهله میکنیل .در
این نمودار با بهرهگیری از  ،6SPCحل باالی کنترلی ،1حل پایین کنترلی 9و خا مرکزی 1ومریف
میشود .شاخصهایی که امتیاز نها بین حلود کنترلی باال و پایین قرار میگیرنل در حالت وماد
قرار دارنل .شاخصهایی که باالی  UCLواقع میشونل شاخصهای وسهیلکننله و کارساز
(پیشرانه) میباشنل .شاخصهای که زیر خا  LCLقرار میگیرنل نیروهای مقاوم (پسرانه)
میباشنل.
0.3
0.25
0.2
0.15

UCL

0.1

LCL

0.05
0
c35
c33
c31
c29
c27
c25
c23
c21
c19
c17
c15
c13
c11
c9
c7
c5
c3
c1

نمودار .6نمودار کنترلی

در نمودار شماره دو نیز مل مرکز ثقل ،برای عوامل را مشاهله میکنیل .در این نمودار
عواملی که باالی خا مبلأ قرار می گیرنل به عنوان عوامل پیشرانه شناخته و در حالت وماد در

1. Statistical Process Control
2. UCL: Upper Control Limit
3. LCL: Lower Control Limit
4. CL: Central Line
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نظر گرفته میشونل .همچنین عواملی که زیر خا مبلا واقع میشونل خار .از وماد بوده و بایل
به حالت وماد برسنل.
0.25
0.2
0.15
0.1
B F Score

0.05
0
-0.05

F1

F2

F3

F4

F5

-0.1
-0.15

نمودار  .1مل مرکز ثقل نیروها

همانطور که از نمودار پیلاست دو عامل عوامل انسانی و عوامل فیزیکی در حالت کارساز
(پیشرانه) قرار دارنل ولی سه عامل دیگر از حالت وماد خار .بوده و میبایست به وماد برسنل.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها

اسالم ،مکتب دینی ملنی متکامل و کامل جهانی و نهایی وحیانی ،سمانی و ووحیلی بوده
که متضمن ونزیل و وبیین نظریه و مبانی جاممه عادالنه و علالت به منظور ورسیم عملی و وحقق
عینی ن است .علالت مهلوی ،در این راستا؛ وحقق نهایی و غایی علالت اسالمی در گسترده
جهانی بوده و محسوب میشود .وَ عَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّبِیلِ وَ مِنْهَا جَاهِرٌ وَ لَوْ شَاءَ لَهَلَاکُمْ أَجْمَمِینَ و
نمودن راه راست بر عهله خلاست ،و برخى از ن [راهها] که است ،و اگر [خلا] مىخواست مسلماً
همه شما را هلایت مىکرد (النحل.)3 ،
جوامع در خالء زنلگی نمیکننل و همراه با افزای رقابت در جهان ،وصمیمگیری و
سیاستگذاری برای ح ظ بقاء و یا کسب موفقیت پیچیلهور شله است .اجرای سیاستها نیاز به
زمینه مناسب در سطح کشور دارد .یکی از زمینههای اصلی اجرای سیاستها به وماد رسانلن
کشور برای اجرای سیاستهای کالن میباشل .برای وشریح واژه وماد نیاز است به بررسی ریشه
این واژه که همان علالت است بپردازیم .هر چه به مبادی هستیشناسی علالت نزدیک شله به
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همگرایی علمی و عملی یمنی همفکری و علالتطلبی پایهایور و در نتیجه فراگیرور و پایلاروری
در سطح جهانی و واریخی و در ومامی مکاوب و ملل میرسیم .موضوعی که میووان ن را
علالت بنیادین یا همان بنیادها و مبادی علالت دانست و نامیل .اما هر چه به ماهیت و چیستی
شناسی علالت که ن را میووان مروبه ماهوی و مبنایی یا مبانی علالت دانست و خوانل ،نزدیک
شویم ،به و اوت و وحو نظری و نظریههای علالت رسیله و به ونوع و و اضل م هومی علالت و
سیر متکامل ن میرسیم .بلان سان که علالت حتی در شریمت الهی اسالم در سیر متکامل این
دین از شریمت دم (ع) وا دیانت رسو گرامی اسالم (ص) سیری وکاملی یافته و به کما
م هومی خوی ناهل شله است .کما علالت و علالت کاملی که در جهان مهلوی ،به صورت
جهانی و نهایی وحقق میپذیرد موردی که از ن ومبیر به علالت متمالی مینماییم .علالت
مهلوی ،در این راستا؛ وحقق نهایی و غایی علالت اسالمی در گسترده جهانی بوده و محسوب
میشود .علالت اسالمی و مهلوی ،بر اساس مکتب متماد اسالمی ،علالت متمالی است.
در جهت اجرای سیاستهای کالن همانطور که در وجزیهووحلیل دادهها دیله شل سه دسته
از عوامل یمنی عوامل مکتبی-ارزشی ،بنیادی و اجتماعی از حالت وماد خار .هستنل .بنابراین
میبایست این عوامل را به حالت وماد رسانل وا بتوان اجرای همهجانبه را انتظار داشت.
پیشنهادها و ووصیههای سیاستی برای این امر بر اساس مطالمات انجامشله البته با ملنظر قرار
دادن ولابیر مقام ممظم رهبری صورت گرفته است که به شرح زیر میووان اراهه داد:
 .6ووسمه بصیرت داری به عوض بصیرتبخشی؛
 .1ووسمه بصیرت اجتماعی از طریق موزش بصیرتداری در :هلف ،وسیله ،دشمنشناسی،
دوستشناسی ،شناخت موانع راه ،جلوگیری از موانع بصیرت؛
 . 9گسترش سجایای اخالقی در امت اسالمی از طریق :اراهه الگوی سبک فرهنگی ،پیشرفت
وقوی برای رسیلن به حیات طیبه ،وولیل و باز رایی و احیاء ارزشهای الهی از طریق رشل ممنوی،
ووجه به رشل و ووسمه همزمان ابماد مادی و ممنوی به صورت همزمان و ووأمان؛
 .1ووسمه والیتملاری با ومرکز بر گسترش ومهل نسبت به اصل والیت فقیه ،ونظیم مستمر
اهلاف و انطباق مستمر ن با اهلاف غایی نظام ،ولوین شاخصهای عملیاوی به منظور ارزیابی
مستمر اثربخشی سیاستها ،چرخ به موقع سیاستها بر اساس وحوالت جهانی و منطقهای و
حتی درونی؛
 .3ووسمه روحیه جهادی در اقلام و ومرکز بر اهلاف الهی به ویهه کسب رضای الهی ،پایلاری و
استقامت در هلف و سمهصلر ،رمانگرایی واقعبینانه و ووجه به وکلیف محوری به جای وظی ه
ملاری و فر ینل محوری ،مردمی نمودن اقلامات و ووسمه نهضت خلمت رسانی از طریق
نق فرینی سازمانهای مردم نهاد؛
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 .1اروقاء روحیه ووکل در وصمیم سازی و وصمیمگیری و در هنگام اقلام ،ووجه به کسب رضای
الهی در اقلامات و ووسمه روحیه خلامحوری در انجام وظایف ،مل نظر قراردادن خلا در ومام امور
یا ووحیل محوری؛
 .8ووسمه فرهنگ الهی به عوض فرهنگ مادی از طریق ووسمه ارزشها ،مهنلسی فرهنگی و
مهنلسی فرهنگ با ولوین پیوستهای فرهنگی در کلیه اقلامات برنامهریزی و پیادهسازی،
شایستهساالری و علالت محوری ،وابستگی و ومهل و التزام به رمانهای انقالب در همه شرایا؛
 .7اخالق محوری و اخالقملاری از طریق قانونملاری و انضباط اداری؛
 .3ومرکز بر زیرساختهای فرهنگی و مردم نهاد؛
 . 61ووسمه الگوهای پوش  ،مسکن ،خوراک ،بهلاشت و سالمت و سایر امور متالبه جاری
زنلگی؛
 .66ووجه به استانلاردسازی و بهبود مستمر زنلگی؛
 .61ووجه به بهبود و اروقاء عوامل اجتماعی از طریق گسترش انسجام اجتماعی با دوری از
انحرافات اخالقی ،ووسمه سالمت روانی و شادابی؛
 .69گسترش اعتماد اجتماعی قانونگرایی و اعتمادسازی بین مسئولین و مردم از طریق
ش افسازی و اطالعرسانی مستمر به مردم؛
 .61ووسمه مشارکت اجتماعی از طریق گسترش مسئولیتپذیری و ورویل کارگروهی به عوض
وکروی و انحصارطلبی.
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