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مقدمه

 (9319پوشای و شاایان،   )اهناه اا ا  ااال و ارز، یکی از  ند مولفه مهم فساد ااتصادی اسات  

)پیرایای و  برندو ااتصاد زیر زمینی از آن نام می های ااتصاد سیاب، ااتصاد پنهاناه اغلب با واژب

دلیل گریاا از   به اه است مهم اجتکاعی –ااتصادی    این نوع ااتصاد، یک پدیدب(9314رجایی، 

پرداخت مالیات و یا احتراز از اوانین و مقاررات بازدارنادب و باا هادف اساب ساود و در       

گیارد  ایان   شرایطی به دور از  شم ماموران و با اغکاض برخی مجریان دولتای انجاام مای   

اناد و   د یاک جامعاه وارد مای   های پنهان و آشکار زیادی بر پیکرب ااتصاا مساله ااعدتا زیان

گرایی و مشروعیت حااکیات ااتصاادی جامعاه را باه خطار      تداوم آن تولید، اشتغال، اانون

انداخته و بخاش عظیکای از سارمایه ااتصاادی و اجتکااعی جامعاه را از دساترس خاارج         

ته، ویاژب جواماع پیشارف      به هکین دلیل اغلب اشورها، باه (9311زادب و حیادرزادب،  )رضاالیاند می

های پابرجا و پایدار مطرح بودب و رویکردهای  عنوان یکی از سیاست ماارزب با اا ا  ااال به

 گیرند   محتلفی را در برخورد با آن در پیش می

با نگاهی به اهداف مقدس نظام جکهوری اسالمی ایران مصلحت نظام و جامعه ایرانای،  

د تا تکهیداتی اندیشدب شود  بار هکاین   ار پیشگیری و ماارزب با اا ا  ااال و ارز ایجا  می

منظاور   العالی( و به و در پی صدور فرمان رهار معظم انقال  )مدظله 93۳9اساس در تیرماب 

گذاری، هکاهنگی و نظارت در حوزب امور اجرایای مااارزب باا     ریای، هدایت، سیاست برنامه

ااال و ارز با یک شااکه   اا ا  ااال و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مراای ماارزب با اا ا 

تاسایس شاد  از ابتادای      دساتگاب و وزارتخاناه   22 ها  شامل ارتااطی گستردب با دیگر ارگان

دورب مدیریتی در ماارزب با اا ا  اااال و ارز رویکردهاای مادیریتی     2تاسیس تا انون، طی

انااوهی از   توان به راحتی می مختلفی بر این حوزب حاام بودب است  در هر دورب مدیریتی به

ها، اوانین با اهداف مشابه دست یافت ااه بااوجود ااارایی نساای، اناار       ها، سیاستبرنامه

گذاشته شدب و متولی جدید در حوزب ماارزب، با نگاب متفاوت موضوع را بارای دورب زماانی   

ها و اوانین مشابه دیگار و متاولی جدیاد تکارار     خاصی بر عهدب گرفته و این سیر با برنامه

توان آن را یک دور یاا  رخاه باطال نامیاد  ایان رفتاار سینوسای         طوری اه میود؛ بهش می

ها، اوانین و مقررات، ایفیت پایین ااوانین مااارزب باا     ها، سیاستمردان در با  برنامهدولت
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ای  گذاری، عدم یکپار گی اوانین، الیشاه  اا ا  ااال و ارز، ضعف بدنه اارشناسی سیاست

ارائه جائیات اجرایی و   ، ناشی از یک موضوع اساسای باه ناام عادم     بودن راهکارها بدون 

ها و ابتکاارات مادیریت   فرایندگیری از یادگیری سیاستی است اه خود ریشه در فقدان بهرب

الاته، نکی توان ادعاا اارد ااه هکاوارب       (9311)برازی، مویدی و ملک، دانش در این سازمان دارد 

ر مواردی اه یاادگیری رخ دادب اسات، یاادگیری نامناساب،     یادگیری رخ ندادب، بلکه در ااث

 نااص و یا ناآگاهانه بودب است  

با توجه به تحلیل اسناد باالدستی در حوزب مااارزب باا اا اا  اااال و ارز هکااون افاق       

ساله ماارزب با اا ا  ااال و ارز، سند راهاردی ماارزب، اانون ماارزب با اا اا  اااال و ارز،    دب

ویاژب       باه  های توسعه اول تاا ششام توساعه و   سیاستی صورت گرفته در برنامه هایتالش

مانی بر مااارزب هوشاکندانه، اهکیات و ضارورت      «مدظله العاالی »رهنکودهای مقام معظم رهاری

عناوان پیشاران اصالی مااارزب باا اا اا  اااال را         تدوین طرح راهاردی مدیریت داناش باه  

شناخت وضع موجود، شناخت  ه این مهم بدون توجه بهدو ندان اردب است؛ اما پرداختن ب

عنوان نقطه شروع مااحت طرح راهاردی مدیریت داناش   های سازمان بهفرایندیابی  و عارضه

ب اصلی ماارزب با اا ا  ااال و فرایندعنوان پاشنه آشیل دو پذیر نخواهد بود  آناه اه به امکان

گاذاری،   اهکیات اسات، سیاسات    ار حاایا ارز یعنی فعالیت های پیشگیری و مقابله، بسسای 

دستگاب درگیر در این حوزب است اه پرداختن به مفهوم  22ریای و نظارت بر فعالیت  برنامه

-ها و اوانین باالدساتی را ضاروری مای    تدوین سیاست فرایندویژب  در  یادگیری سیاستی به

سات، ضاعف در   اند و ماانع یاادگیری سیاساتی ا    سازد  آناه اه این ضرورت را تایین می

گذاری و تکرار اهداف سیاستی  اشتراک دانش راهاردی است اه رفتارهای سینوسی سیاست

گاذاری بااالتر    اناد و یاا باا هادف    دناال داشته اه یا تحقق نیافتاه  هایی را بهدر تدوین برنامه

های ماارزب را فاراهم  اند و هکین عوامل در گذر زمان شکست بسیاری از برنامهتدوین شدب

ها، سیاست هاا  خته است  هدف اصلی این مقاله بررسی میاان یادگیری سیاستی در برنامهسا

گیاری از نتاایج آن در   منظاور بهارب   و اوانین و مقررات ماارزب با اا ا  ااال و ارز پیشین به

منظور دستیابی به هدف ماذاور، محقاق    بنابراین و به رو است های پیش ها و سیاستبرنامه

یادگیری سیاستی در اوانین ماارزب با اا اا  اااال و   »این سوال پاسخ گوید اه اصد دارد به 
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منظور پاسخگویی به سوال مذاور الیه مستندات اوانین برنامه اول تاا   به «ارز  گونه است؟

های سیاستی ماارزب با اا ا  اااال و  گیریها و جهت ششم  توسعه جهت استخراج سیاست

 ار گرفته تا مشخص شود ارز مورد مطالعه و بررسی ار

 ؟  اند ادامهای یادگیری سیاستی در ماارزب با اا ا  ااال و ارز  ین شکلتر مهما 

 ؟  اند ادامهای  یادگیری سیاستی در ماارزب با اا ا  ااال و ارز سازواارا 

 ؟اند ادامبازیگران یادگیری سیاستی در ماارزب با اا ا  ااال و ارز ا 

 

 ناسي تحقيق  مباني نظری و پيشينه ش

 هاي مختلف آن و شکل مفهوم شناسي قاچاق

وارد اردن »واژب ااا ا  برگرفته از زبان ترای اسااات اه در لغت نامه عکید به معنای 

یا صاادر اردن ااالهایی اه ورود و صدور آن ها مکناوع اسات و معاملاه آن در انحصااار     

اا اا  اااال و ارز یاا تجاارت        هکاناین پدیادب  (9313)عکید، تعریف شدب است  «دولت است

صاورت پنهانی انجام می شود، به نقل و انتقال ااال، بادون پرداخات عاوارض     زیرزمینی اه به

شود  هکانین اا ا  را به معنای متاعی اه معامله یا ورود گکرای و سود بازرگانی اطال  می

شود، اطاال   جام میآن به اشور مکنوع باشد و عکلی اه بر خالف اانون و بصورت پنهانی ان

طور الی هر نوع معامله یا ماادله ااال با پول یا اااالی دیگار ااه محادودیت و یاا       شود  به می

آیاد و ایان موضاوع     شاکار مای   اا ا  باه  ،وسیله دولت برای آن ایجاد شدب باشد مکنوعیتی به

فار،  میرخلیلای و پرهاام   )الهاام، شود به تجارت و ماادله ااال اه ادمتی به اندازب تاریخ دارد می مربوط

شااود؛ تولید بادون   ها را شااامل میبنابراین تعریف اا ا  دامنه وساایعی از فعالیت  (9313

اخذ مجوز از مراجع مربوط، بازرگانی بدون ثات در دفاتر رساکی، عرضاه اار بدون مجوز 

تولید و توزیاع  خواری، در بازار، دستکاری در اسااناد دولتی و تجاری و جعل آنها، رشااوب

رب هکگای از  ااالهای مکنوع و خرید و فروش آن مثل مواد مخدر، مشاروبات الکلای و غیا  

عاارتی دو خصیصه در پدیدب اا ا  پررنگ اسات، الف ( بدون مجوز  اند؛ به اشاکال اا ا 

هاا ااادام   های رسکی به  اینگوناه فعالیات  هساتند   ( افراد با انگیاب سود بیشتر از فعالیت

طور الای اا اا  اااال شاامل دو بخاش اسات  یکای         توان نتیجه گرفت اه به انند  مییم
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ااا ا  ااالهای مکنوع؛ یعنی ااالهایی اه صاااادرات و واردات آنها مکنوعیت شاااارعی  

و اانونی دارند؛ نظیر موادمخدر، اسالحه و مشااروبات الکلای و دیگاری اا اا  ااالهاای      

ااالهایی اسات ااه صاادرات و واردات آنهاا باا رعایات        مجاز و مجاز مشروط؛ اه منظور

دلیال رعایات نکاردن ضاوابط ااانونی، اا اا  تلقای         پذیر است اما به ضوابط اانونی امکان

 شوند  می

دالیال مختلاف    ناپذیر اسات ااه باه    وااعیتی اتکان پدیدب اا ا  ااال و ارز در اشور ما

یر نضج گرفته است و حجم عظیکای از  های اخویژب در سال اجتکاعی، ااتصادی و سیاسی به

های ساازمان یافتاه اا اا     منابع اکیا  ارزی را از این طریق به جیب ادارب انندگان شاکه

  (9314)داالیی، ارب داغی و عااسی، اند ااال سرازیر می

زدن تعاادل   نشدن حقو  و عوارض دولتای، بار هام    عوارض ناشی از اا ا ، پرداخت

اندهای مافیا از طریاق ساودآوری زیااد، ایجااد فسااد ماالی و اداری،       بازار راابتی، تقویت ب

مختل اردن بازار و بخش تولید و توزیاع اشاور و رخناه ارتشااف و فسااد در نظاام اداری       

    (93۳1زادب، علیپور و ذوای بارانی، )الیاست

دی هاای ااتصاا   هکانین عالوب بر آثار زیاناار اا ا  ااال بر تولیاد داخلای و ناهنجااری   

از طریاق   (9312)راموز و شعاعی شهرضاا،   های اجتکاعی و فرهنگیناشی از این پدیدب، ناهنجاری

تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف خانوار به سکت ااالهای غیراستاندارد اا ا  با تضعیف تولید 

ای ااتصادی دانساته و معتقدناد   دناال دارد  از سوی دیگر برخی اا ا  را پدیدب داخلی را به

ی مقابله با این معضل باید راهکارهای ااتصادی مانند بهاود ایفیات و حکایات از تولیاد    برا

داخلاای، تسااهیل در واردات ااالهااایی اااه تولیااد داخلاای جوابگااوی نیاااز بااازار ناااودب و  

  (931۳)خنادان،  ارائه شاود  انندگان به حکایت از تولید داخلی  سازی و ترغیب مصرف فرهنگ

 بارای یوب های برخورد فیایکای و تشادید مجاازات اا ااایاان     اارگیری ش برخی دیگر به

انناد  طای   وم ااتصاادی تلقای مای   افاایش مخاطرب اا ا  را الزمه ماارزب با این پدیادب شا  

های اخیر ماارزب با اا ا  ااال و ارز با گسترش ورود این ااالها باه باازار اشاور وارد     سال

مقابله باا ایان پدیادب را در گارو هکااهنگی و      تری شدب و بیشتر متولیان امر، مراحل پیایدب

 دانند های دخیل در ماارزب با اا ا  ااال و ارز می تعامل بیشتر دستگاب
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 رويکردهاي مديريتي حاکم بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

تاوان  دورب مدیریتی در ستاد ماارزب با اا ا  ااال و ارز مای  2تا انون، طی 93۳3از سال 

)دیاا اه ساند   ریتی حاام بر این مجکوعه را مورد توجاه و بررسای اارار داد    سه رویکرد مدی

  (9443راهاردی ماارزب با اا ا  ااال و ارز در افق 

 

 ريزي و ساختارمندي(اي: )آماده سازي، برنامه رويکرد مقابله

ر دلیل نوپا بودن ستاد ماارزب با اا ا  ااال و ارز، اادامات اولیه بیشات  به ،ستخدر دورب ن

ایجااد سااختار مناساب و جاذ        متکراا بر موضوعات ساختاری بودب و مواردی هکاون

ها و اصول و اهداف ماارزب، تنظیم سند راهااردی   ریای، تایین و تشریح دیدگابنیرو،  برنامه

ساله، ارائه برنامه برای واحدهای مختلف ستاد بر اساس ساند راهااردی،    تحت عنوان افق دب

هاای  بخشای فعالیات   ویس الیحه مااارزب باا اا اا  اااال و ارز، اولویات     ن آمادب سازی پیش

هاای امنیتای، انتظاامی و نظاامی و         اطالعاتی متکراا، تعامل جدی با اوب اضائیه و دستگاب

 مورد توجه بودب است 

 

 هاي پيشگيرانه و اصالح قوانين ومقررات(رويکرد پيشگيرانه )تمرکز بر جنبه

ارد تا تغییرات اساسای  یط ااتصادی و اجتکاعی اشور ایجا  میدر این دورب تغییر شرا

هاای  های حاام ایجاد شود  بنابراین، در این صاورت اتکااف باه سارمایه    فراینددر روندها و 

و مقابله هکه  واپایشبینی هوشکندانه، پیشگیری بازدارندب، انسانی اارآمد و متخصص، پیش

ها  ارار ملی و مدیریت جهادی و    سرلوحه فعالیتجاناه با اا ا  ااال و ارز، تقویت  عام 

گرفاات و نقااش محااوری در تحقااق ااتصاااد مقاااومتی، فاارامین و بیانااات مقااام معظاام     

پیرامون ماارزب با مفاسد ااتصادی و اا ا  اااال و ارز، حکایات از فضاای     العاالی(  )مدظلهرهاری

اا بر اصالح سااختارها،  اسب و اار و تولید ملی و    با جدیت بیشتری شکل گرفت و تکر

انسانی، تصویب الیحه در مجلس شاورای اساالمی و تاادیل آن باه     ها، تقویت نیرویبرنامه

اانون ماارزب با اا ا  ااال و ارز و  اسب تجربه در اجرای اانون و نیا تقویت ارادب ملی در 

 .ماارزب با این پدیدب مذموم در دستور اار ارار گرفت
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 مند، تحول گرا و مبتني بر دانش(   رويکرد تلفيقي )نظام

اجتکاعی و نیا تکرااا بار اماور     –های زیاد ااتصادی در این دورب با توجه به پیایدگی

های نوین به این عرصاه  ها و هم  ورود دیدگابفرایندفرهنگی و پیشگیری، توجه به اصالح 

مناد و   منکود  مدیریت یکپار ه و هکاهناگ مرزهاا، مادیریت نظاا    توسط ستاد ضروری می

هاایی باود ااه    ااتضایی، مدیریت داناش و فناروری اطالعاات و ارتااطاات از جکلاه نگااب      

های ستاد مورد توجه جدی ارار گرفته و سرلوحه ااادامات آن باشاد    بایست در فعالیت می

در این دورب به تقویت امور علکی و پژوهشی و نیا آموزش توجه خاصی صورت گرفتاه و  

وردهای علکای حاصال از   اگیری از دستگیری با بهربهای تصکیمفرایندها و در روند فعالیت

تحقیقات تجدید نظر اساسی صورت گرفته اسات  در واااع ساتاد در ایان دورب تاادیل باه       

مند و ااتضاایی اصاد دارد باا     ورانه شدب است اه با نگرشی نظامامحور و فن-سازمانی دانش

ه جاناه و با رویکردی تلفیقای صاورت دهاد و    ای هکپدیدب مذموم اا ا  ااال و ارز ماارزب

انادرااران مااارزب باا اا اا  اااال و ارز در       های دسات این در وااع نتیجه مجکوعه فعالیت

 دهد  های خود را سامان میسراسر اشور است اه با مدیریت انقالبی و جهادی فعالیت

 

 هاي توسعه مبارزه با قاچاق کاال در برنامه

دهد اه از هکان ابتدا توجه باه  های اول تا ششم توسعه نشان میهبررسی مستندات برنام

ریااان باودب   گاذاران و برناماه   موضوعات مربوط به اا ا  ااال هکوارب مورد توجه سیاسات 

ریاان باا موضاوعات    گذاران و برنامه ها در مواردی اه سیاست است و ادبیات االب سیاست

اتنگی با مفاهیم اا ا  باودب اسات  هار  ناد ااه      اند، دارای ارتااط تنگ ااتصاد  مواجه شدب

های توسعه اول تا ساوم  متولی حقوای و اانونی ماارزب با اا ا  ااال و ارز در ابتدای برنامه

وضوح مشخص  ها به ع اا ا  ااال در این سیاستاامال مشخص نیست، اما توجه به موضو

 است   

ایط جهت واردات و صاادرات باا   توجه به ایجاد فرصت برابر برای هکه افراد واجد شر

نحااوی اااه ضااکن حفاا   گااذاری ااالهااای وارداتاای بااه ت ایکااتنظااارت دولاات، سیاساا

استانداردهای مورد نظر در ماورد ایفیات ااالهاا، حکایات الزم از تولیداننادگان داخلای،        
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زمان با رشد صانایع ماادر    جلوگیری تدریجی از ورود ااالهای صنعتی مصرفی به اشور هم

ای و  اای و ساود بازرگاانی ااالهاای واساطه     هاای حقاو  گکر  لغاو بخشاودگی   و بنیادی،

الکللی برای ااالهای داخلای،   ای در طول برنامه، امکان ایجاد راابت در بازارهای بین سرمایه

اجازب صادرات و واردات ااالهای مجاز از طریق مناطق مرزی به خصوص مناطق جنوبی و 

هاای برناماه اول توساعه باودب      ها و سیاستگیریجهتین تر مهمشرای اشور و    از جکله 

  (9319)سینایی و زمانی، است 

های مورد توجه در برنامه دوم توسعه در ماارزب با اا ا  ااال، در بناد   ین سیاستتر مهم

ای بار توجاه باه عادالت اجتکااعی، آماایش       مورد اشارب ارار گرفته است اه تااید ویاژب  9

)برناماه دوم توساعه  ااتصاادی، اجتکااعی و     و مقابله با اا اا  اااال دارد   منظور پیشگیری  سرزمین به

  (9321فرهنگی،  

ریای ماارزب با اا ا  ااال و ارز در برناماه ساوم    گذاری و برنامه اما نقطه عطف سیاست

ااانون نحاوب اعکاال    » توسعه مشهود است اه یک سال پس از تصویب آیین ناماه اجرایای  

 34توسط هیئت وزیران تدوین شد   در مادب  «ه اا ا  ااال و ارزتعایرات حکومتی راجع ب

گاذاری، هکااهنگی و نظاارت     ریای، هدایت، سیاست منظور برنامه به»نامه آمدب بود  این آیین

در حوزب امور اجرایی ماارزب با اا ا  ااال و ارز، ستادی تحت عنوان ستاد مراای ماارزب با 

عنوان رییس ستاد، وزیار اطالعاات، وزیار اماور      اشور به اا ا  ااال و ارز متشکل از وزیر

دبیرخاناه  »هکین مادب ذاار شادب باود     2و در تاصرب « تشکیل شود  …ااتصادی و دارایی و

ستاد در وزارت اشور مستقر خواهد بود و تشکیالت سازمانی آن توساط وزیار اشاور باه     

هاا باه    باا اا اا  اساتان    به تشکیل اکیسیون ماارزب 3در تاصرب  و« تصویب خواهد رسید 

هاای   بنابراین سیاست .ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی استانداری صراحت داشت

با توجه به ساختار شکل گرفته ستاد ماارزب با اا ا  ااال و ارز  طراحای   برنامه سوم توسعه

موضوعاتی های مورد توجه برنامه سوم توسعه بر  ین سیاستتر مهمشدب است  براین اساس 

منظور پیشگیری و مقابله با اا اا  اااال، تعیاین تکلیاف      اساسی هکاون آمایش سرزمین به

ساازی سااختار،    های عضو ماارزب، بهینه های عضو ماارزب، نظارت بر عکلکرد دستگاب دستگاب

و  واپاایش های انجام اار، تدوین لوایح و اوانین مورد نیاز ماارزب باا اا ا ، فرایندها، روش
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رت بر توزیع ااال و خدمات، تدوین لوایح و اوانین اساتاندارد ساازی اااال و خادمات     نظا

  (9321)آیین نامه اجرایی اانون نحوب اعکال تعایرات حکومتی راجع به اا ا  ااال و ارز، تااید  داشت 

های ماارزب با اا ا  ااال و ارز  ها در تدوین سیاستگیریدر برنامه  هارم توسعه جهت

های اال بودب و عالوب بر تااید بر وظایف ذاتی ستاد )ایجااد  های توسعه سالمه برنامهدر ادا

  ( باه موضاوعاتی هکااون ایجااد      و واپاایش های عضو، نظاارت و   هکاهنگی بین دستگاب

ساازی ساازمان    و یکپار اه  واپاایش تسهیالت مودر نیاز گسترش ترانایت اااال و مساافر،   

ای مرزی، تدابیر و اادامات ماوثر حفااظتی، تجهیاا مجااری و     هها و پایانه مدیریت فرودگاب

ماادی ورود ااال به اشور، حکایت از ترانایت و عاور مطکئن ااال و خدمات، حذف مواناع  

های مرزی، راب اندازی دفااتر و شاعب ساازمان    ای و غیرفنی، سازماندهی بازار هغیر تعرفه

های برنامه  کته اابل توجه در سیاستتوسعه تجارت در اشورهای هدف تااید شدب است  ن

هاای مجاازی و رد     هارم توسعه توجه ویژب به توسعه تجارت الکترونیک، ایجااد بازار اه  

)ااانون برناماه  هاارم     پای ورود به موضوعات فضای سایار در حوزب اا اا  اااال و ارز اسات   

شم توسعه اهکیت بیشاتری  های پنجم و ش  اه در برنامه(93۳3توسعه ااتصادی، اجتکاعی و فرهنگی، 

 نیا یافته است   

های ماارزب با اا ا  ااال و ارز در برنامه پنجم توسعه بار موضاوعاتی    ین سیاستتر مهم

هکاون توازن در تجارت و خدمات، ااهش اساری تاراز بازرگاانی بادون نفات، توساعه       

هاای ااتصاادی در منااطق مارزی،     صادرات در بخش خدمات فنااوری، گساترش فعالیات   

)اانون برناماه پانجم توساعه    های ااتصادی در سواحل جنوبی و جاایر تااید دارد سترش فعالیتگ

  (93۳1جکهوری اسالمی ایران، 

ماارزب با اا ا  ااال و ارز در برناماه ششام توساعه شاکل      هایورود مجلس به فعالیت

ارزب با اا ا  های برنامه پنجم، ستاد ما ای اه در سیاستگیرد به گونهتری به خود میجدی

شود و این موضاوع در راساتای   های ساالنه به مجلس میااال و ارز موظف به ارایه گاارش

درصادی ورود  94های برنامه ششم است اه بر اااهش   ارزیابی تحقق یکی دیگر از سیاست

های اجرایی اانون برنامه تااید دارد  تامین تسهیالت ماورد نیااز   ااالی اا ا  در طول سال

جلوگیری از فعالیت مااادی ورودی غیرمجااز زمینای و دریاایی از      ارزب با اا ا ،جهت ما
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)اانون برنامه ششام توساعه    های مورد تااید در برنامه ششم توسعه بودب است جکله دیگر سیاست

  (9444جکهوری اسالمی ایران، 

 

 مفهوم يادگيري سياستي

ی را باارای غلاااه باار ناپااذیری خطاهااای انسااانی، یااادگیر پیایاادگی جهااان و اجتنااا 

آیناد، ضاروری   وجود می های عکومی به هایی اه هنگام برخورد با سیاست و سیاست  الش

هاا اسات و    های عکومی ماتنی بر یادگیری از تجار  سایر سیاست سازد  تدوین سیاستمی

های مختلاف باازخورد ساازگار    سازواارطور مداوم از طریق  ها به طراحی و اجرای سیاست

هاا، آماوختن از اشاتااهات گذشاته بیاانگر امیادواری باه توساعه         در این  االش  شوند می

 .(2492، 9)مایسون، اسکولتن و ویالهای بهتر در آیندب است  سیاست

عنوان تعادیل درک و باورهاای    را می توان به «یادگیری سیاستی»ترین سطح،  در عکومی

را  3   دانلوپ و رادیلای، دویا   (2493، 2و رادیلی )دانلوپمربوط به سیاست عکومی تعریف ارد 

دویا ،   دانند اه در مطالعه علم سیاست بر یادگیری تأاید داشته است  ازنظراولین اسی می

ظرفیات  »فعالیت می انند اه این امر باه   «هدایت»و  «بازخورد» فرایندها از طریق دو دولت

مورد ادرت و سیاست،  ویژب در بر اهکیت یادگیری، به 4دولت بستگی دارد  هکلو «یادگیری

گیاری تصاکیکات دولات تأایاد فاراوان      در نحوب انار آمدن مردم با عدم اطکینان در شاکل 

ارد اه یاک رویکارد    گذاری تااید داشت و پیشنهاد ها در سیاستداشت  وی بر نقش ایدب

تواناد  گذاری عکومی اه متکراا بر اسب دانش و استفادب از آن است، می جدید در سیاست

های ماتنی بر تعارض موجاود در ماورد تحاوالت    ات و درک بهتری نسات به نظریهتوضیح

داشته باشد  هکانین وی بر این بااور اسات ااه بارای توساعه عکلکارد دولات و توساعه         

عاارتی دیگار ساازمان بایاد     به ؛سازمان مورد توجه جدی ارار گیرد «دانش»ها، باید  سیاست


1

 .  Stéphane, Scholten & Weible 
2
. Dunlop and radaelli 

3
. Deutsch 

4
. Heclo
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اار گیرد تا بتواند شرایط حذف عدم اطکیناان در   هب های مدیریت دانش در سازمان رافرایند

   (2492)دانلوپ، گیری را فراهم سازد تصکیم

اناد ااه   باه شاکل دیگاری از یاادگیری اشاارب مای       2( استل2492) 9به نقل از ویتینگ

گیری توانند با بهربها میها را مرتفع اند  دولتتواند بسیاری از مشکالت سیاستی دولت می

ی سیاستی، از تجربیات گذشته خود درس بگیرند، زمان حال خود را اصالح انناد  از یادگیر

 و بر اساس تفسیر درست از  گونگی عکلکردهای پیشین، اادام انند   

آوری و انتشار نتایج تجایه و تحلیال  ( در نتیجه نگرانی از تأثیرات جکع2442) 3ساباتیر

 «یاادگیری سیاساتی  »دالل اردب است اه های بعدی، است ها و تأثیرات آن بر سیاست سیاست

 عامل اصلی تعیین انندب نوآوری و تغییر سیاست است   

یااا  «طراحاای درس» نااام ه( نیااا از مفهااوم دیگااری باارای یااادگیری باا 9119) 4ریاااارد رز

های توساعه یافتاه در یاک     ها و سیاستی اه برنامهفرایندبرای اکک به توصیف  -آموزی درس

 شود، استفادب اردب است   شود و در سراسر جهان منتشر مید میاشور توسط دیگران تقلی

( نیا در ارتااط با تئوری یادگیری سه رویکرد عکدب را  مورد اشارب 2442) 3گرین و ِلوبر

های متکراا بر یادگیری از یاک الکارو باه الکارو دیگار      اند  اول، اینکه در تئوریارار دادب

و تغییر سیاساتی در یاک الکارو مشاخص، ارتاااط       تفاوت وجود دارد؛ دوم، بین یادگیری

هاای عکاومی را ماورد تاایاد اارار       جناه سازمانی یادگیری در ساازمان  وجود دارد و نهایتا

 دهد  می

های  ( نیا در پژوهشی در ارتااط با یادگیری سیاستی در سیاست2492) 2اسکیت -مورال

ادگیری سیاساتی باا عناوان    های تجدیدپذیر انگلیس، از  هاار ناوع عکادب یا    توسعه انرژی

برد ااه آنهاا   یادگیری ابااری، یادگیری مفهومی، یادگیری اجتکاعی، یادگیری سیاسی نام می

 ای بیست ساله مورد بررسی ارار دادب است   را در بازب
 


1
. Witting 

2
. Castel 

3
. Sabatier 

4
. Rose 

5
. Grin  & Loeber 

6
. Murrall-Smith
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 ين مفاهيم و تعاريف حوزه يادگيري سياستيتر مهم: 1جدول شماره 

 تعریف مفهوم محققان

 (9124هکلو )
یادگیری 

 اجتکاعی

یادگیری ابااری برای تغییر پایدار در االب پاسخ متفاوت به رفتار اسات  

 اه از تجربه حاصل می شود 

 درس آموزی (91۳۳ریاارد رز )

گاذاران از تجربیاات    نوعی خاص از یادگیری است ااه در آن سیاسات  

گیرند در ایان دیادگاب یاادگیری عکادتا  از     مثات و منفی دیگران یاد می

 دهد یرات سیاستی رخ میطریق تغی

 (9113هال )
یادگیری 

 اجتکاعی

گذاری است اه  های سیاستتالشی عکدی برای تنظیم اهداف یا تکنیک

بر پیامدهای سیاساتی گذشاته و حاال و در راساتای دساتیابی بهتار باه        

 اهداف نهایی حااکیت است 

 (9114لوی )
یادگیری 

 تجربی

اعتکاد به یک باور یا توساعه و   یادگیری حاصل تغییر در باورها یا درجه

ایجاد باورها، مهارت ها یا رویه های جدید در نتیجه مشااهدب و تفسایر   

 تجربه است 

دولوویتا و مارش  

(2444) 

انتقال 

 سیاست

های مدیریتی، نهادها و ایادب   ی اه طی آن از دانش سیاستی، برنامهفرایند

یاسات هاا،   ها در یک نظام سیاسای )حاال و گذشاته( بارای توساعه س     

    در نظاام سیاسای دیگاری اساتفادب مای       های مدیریتی، نهادها و برنامه

 شود 

 (2442ساباتیر )
یادگیری 

 سیاسی

یادگیری سیاستی عامل اصلی تعیاین اننادب ناوآوری و تغییار سیاسات      

 است 

دانلوپ و رادیلی 

(2493) 
 تعدیل درک و باورهای مربوط به سیاست عکومی تعریف ارد یادگیری

شاود، میارات تحقیقاات و موضاوعات مارتاط باا یاادگیری        هکانگونه اه مشاهدب مای  

طور مداوم تکامل یافتاه اسات  در    سیاستی، ادبیاتی را در مورد این پدیدب تولید نکودب اه به

این ادبیات، نکات واگرایی در مورد اناواع باازیگران و ماهیات داناش درگیار در یاادگیری       

های نوع شناسی اخیر تغییارات اابال تاوجهی را    ویژب  تالش هسیاستی اامال مشهود است  ب

    (2492)مویسون، اسکالتن و ویال، در روند یادگیری سیاستی برجسته اردب است

 

 پيشينه تحقيق  

در ارتااط با یادگیری سیاستی تحقیقات مختلفی صاورت گرفتاه اسات اماا دامناه ایان       

 ( در پژوهشی با  عناوان 9444و هککاران )ویژب  در داخل زیاد نیست  پوراحد  تحقیقات به
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یاادگیری   «یفرایناد گذاری عکاومی گردشاگری باا رویکارد      یادگیری سیاستی در سیاست»

ها و اوانین حوزب گردشاگری ایاران در شاش برناماه توساعه       ها، سیاست سیاستی در برنامه

وط هاای صاورت گرفتاه توساط محققاین، خطا      مورد بررسی ارار دادند  با توجه به تحلیل

هاا هکاان بایاد و     های سیاستی( تدوین شد ومشخص شاد ااه یاادگیری    سیاستی )یادگیری

های آتی گردشگری باید های سیاستی است اه در حوزب مداخالت سیاست ها و برنامه نااید

 مدنظر ارار گیرد  

یاادگیری  » ( در پژوهشای باا عناوان   9312فرتاش، ااضی نوری، طااطاائیاان و الیاسای )  

یاست های توسعه فناوری و نوآوری ایران )مطالعه اوانین برنامه سوم،  هارم سیاستی در س

هاای   تارین تاالش   های آن در عکادب  به بررسی یادگیری سیاستی و سازواار «توسعه و پنجم

های  ین سیاستتر مهمعنوان  های توسعه به گذاری فناوری و نوآوری ایران، بر برنامه سیاست

تارین   هاای آن در عکادب   سی یاادگیری سیاساتی و ساازواار   برر ای میان مدت اشور توسعه

ین تار  مهام عنوان  های توسعه به گذاری فناوری و نوآوری ایران، بر برنامه های سیاست تالش

پرداختند  نتایج تحقیاق پاس از بررسای و تحلیال       ای میان مدت اشور های توسعه سیاست

 92و اساتخراج   فرایناد اصالی ایان    نفر از بازیگران 9۳محتوای اسناد سیاستی و مصاحاه با 

مقوله محوری در توسعه فناوری و نوآوری نشان داد سهم غالب یادگیری سیاساتی در ایان   

 تکرار اختصاص یافته است  2و  ۳مقوله به یادگیری سیاسی و فنی به ترتیب با  92

تحلیل یادگیری سیاساتی  » ( در پژوهشی با عنوان9313صاحاکار خراسانی و هککاران )

ها و موسساات  داناش بنیاان وتجااری ساازی      تصویب اانون حکایت از شرات فرایندر د

ها های دانش بنیان وتجاری سازی نوآوریالیحه حکایت از شرات« هااختراعات و نوآوری

و اختراعات و تغییرات صورت گرفته در آن را  از الیحه تاا تصاویب ماورد بررسای اارار      

هاای  ات صورت گرفته در محتاوای الیحاه ناشای از یاادگیری    اند  نتایج نشان داد تغییردادب

هاا و تجاار    تصویب به واسطه تعامل بازیگران مختلف، درس آموختاه  فرایندسیاستی در 

هاای  بر این اساس یادگیری فنای باا بیشاترین فراوانای در اولویات یاادگیری       پیشین است 

 صورت گرفته ارار دارد 
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ی هاا  دادبیاادگیری خاط مشای باا     »را با عناوان   ( پژوهشی2429) 9ژان، رن، آتی و ژو

هاای   باا هادف بررسای  االش یاادگیری سیاسات بهیناه باا دادب         «آوری شدب تطایقی جکع

هااای  هاا بااا دادب  انجاام دادنااد و ماادلی بارای یااادگیری سیاساات  شاادب تطایقاای  آوری جکاع 

ی سیاساتی  شدب تطایقی ارایه اردند  آنها معتقاد هساتند ااه بار سار راب یاادگیر       آوری جکع

هاا و  های پیشین وجود دارد و ایان دشاواری  هایی در خصوص یادگیری از دانستهدشواری

موانع یادگیری سیاستی باید شناسایی شوند  بر این اساس رویکردی طراحی اردناد ااه بار    

اساس ادبیات نیکه پارامتریک ساخته شدب است  نتایج تحقیق نشان داد اه در وضاعیتی ااه   

هاای پیشاین   ک توالی مثات غیر فاایندب در خصاوص یاادگیری دانساته   احتکال تخصیص ی

مشای اساتفادب    یافته بارای تقریاب ارزش خاط    گرهای تعکیم توان از تخکین وجود ندارد، می

 ارد  

مشای و شاکاف    شکسات خاط  » ( در پژوهشی با عنوان2491) 2هادسون، هانتر و پکهام

به بررسای   «توانند اکک انندب باشند؟ های حکایت از سیاست می اجرای سیاست  آیا برنامه

هاا باه جاای    ها پرداختند  بر اساس نتایج تحقیاق دولات   ها و سیاستعوامل شکست برنامه

ها به سکت شکست اامل یا حتی جائی سو  پیدا انند، بایاد از   اینکه اجازب دهند، سیاست

تقویات و    -جارا  ویژب مرحلاه ا  به -سیاست  فرایندهایی بهرب بگیرند اه از طریق آن روش

هایی هکاون شناسایی عوامال الیادی شکسات    حکایت شود  بنابراین باید از طریق روش

هاای   هاا و شناساایی پیاام    ها،  بررسی رویکردهای مختلف برای حکایت از سیاستسیاست

 ها را تضکین انند  اندرااران سیاست موفقیت سیاست الیدی برای دست

توسعه پایدار  معنا، تاریخ، اصول، ارااان و پیامادها   » ( در پژوهشی با عنوان2491منسا )

به بررسی نقش یادگیری سیاستی در توسعه پایدار پرداخته است  نتاایج   «برای انش انسانی

دهد، ال موضوع توسعه پایدار حول محور برابری بین دست آمدب از این تحقیق نشان می به

هم پیوساته،   ن های سه بعدی متکایا اما بهنسلی متکراا است و تکراا بین نسلی اساسا  بر ستو

گیرندگان بایاد دائکاا  مراااب     یعنی محیط زیست، ااتصاد، و جامعه متکراا شدب است  تصکیم


1
 . Zhan, Ren, Athey and Zhou 

2
 . Hudson, Hunter and Peckham
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روابط، مککل ها و ماادالت بین این اراان باشند و از رفتاار و ااادامات انساانی مسائوالنه در     

نناد تاا از اصاول ایان پاارادایم      الکللی، ملی، اجتکاعی و فردی اطکیناان حاصال ا   سطوح بین

ویژب  به –حکایت اردب و آنرا ترویج انند  عالاه به توسعه انسانی باید توسط بازیگران الیدی 

هاا،   از نظار سیاسات   -هاای جامعاه مادنی    ها، بخش خصوصی و ساازمان  سازمان ملل، دولت

تاا اطکیناان   محیطی انجام شود  آموزش و مقررات مدیریت منابع اجتکاعی، ااتصادی و زیست

 اند را آموخته حاصل شود اه هکه  افراد نسات به توسعه پایدار آگاب و سازگار بودب و آن

بندی پیشینه نظری مورد بررسی، مقاله حاضر  هاار رویکارد زیار را در     بر اساس جکع

 گیرد پیش می

ان عناو  های ماارزب با اا ا  ااال و ارز باه با هدف بررسی یادگیری سیاستی در برنامه  9

گذاری اشور، بر دوماین رویکارد یاادگیری سیاساتی      یک تالش درون نظام سیاست

های ارتااط باین یاادگیری و تغییار سیاساتی در یاک      تئوری»( 2442گرین و لئوبر )

 متکراا است    «الکرو مشخص

یادگیری سیاستی موردنظر در این مقاله بر مانای  هار نوع یاادگیری ماورد اساتفادب      2

( است  یادگیری سیاساتی در ایان مقالاه دارای  هاار     2492یت )اسک -توسط مورال

 نوع اصلی  ابااری، مفهومی، اجتکاعی و سیاسی است 

ین سازواارهای منتخب یادگیری مورد استناد در ایان مقالاه شاامل  آماوزش،     تر مهم  3

های پیشاین، تجاار  سیاساتی مشاابه،     آموزی، اجرا و ارزیابی برنامهمطالعه و درس

 استی و تعامل بین بازیگران است   های سیبحث

 بازیگران محوری درگیر در یادگیری سیاستی نیا بر اسااس تجکیاع باازیگران ماورد      4

گذاری اشور در حوزب ماارزب با اا ا  اااال و   اشارب در پیشینه و نیا ساختار سیاست

های فعال در حوزب فرهنگی و پیشگیری و مقابلاه باا   ارز عاارتند از  اعضاف اارگروب

اا ا  ااال و ارز، روسای ادارات ستاد ماارزب باا اا اا  اااال و ارز، اعضاای ساتاد      

 دستگاب است  22ماارزب با اا ا  ااال و ارز و نکایندگان آنها اه شامل 
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 : مدل مفهومي تحقيق1شکل

 

 تحقيق شناسي روش

 ای و ااربردی اسات و از نظار رویکارد   گیری از نوع توسعهتحقیق حاضر از نظر جهت

دنااال پاساخگویی باه  گاونگی و اناواع و       ایفی است  با توجه به اینکه تحقیق حاضر باه 

سازواارهای یادگیری سیاستی در اوانین برنامه اول تا ششام توساعه در حاوزب مااارزب باا      

 هاای اا ا  ااال و ارز است، مناساترین راهارد برای آن مطالعه موردی توصیفی اسات  دادب 

های اول تا ششام توساعه   ریق مصاحاه و مطالعه اسناد و اوانین برنامهمورد نیاز تحقیق از ط

یعنی شروع برناماه اول توساعه    9324گردآوری شدب است  بازب زمانی تحقیق از اوایل دهه 

پایان برنامه ششام توساعه اسات و از نظار مکاانی ایاران و از نظار موضاوع         9444تا سال 

وزب ماارزب با اا ا  ااال و ارز در گساترب ملای   یادگیری سیاستی در الیه اوانین مرتاط با ح

 گیرد را در بر می

نفرشامل جامعه تخصصی و خارگان و بازیگران محوری درگیار   33جامعه آماری شامل 

با توجه به ضرورت اشااع نظاری تحقیاق، الیاه افارد جامعاه        در یادگیری سیاستی هستند

ها، مصااحاه نیکاه سااختاریافته و روش    آماری در مصاحاه وارد شدند  اباار گردآوری دادب
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دست آمدب در این بخش، روش تحلیل محتوا اسات  شایوب ااار     های بهتجایه و تحلیل دادب

نامه مصاحاه و سواالت مرتاط تهیه و سپس برای هار  بدین صورت بودب است اه ابتدا شیوب

از مصااحاه  پاس   و دایقه بنا بار شارایط در نظار گرفتاه شاد      24تا  34مصاحاه زمانی بین 

د  عاالوب بار ایان، محتاوای الیاه      شا ها آمادب اطالعات الزم جهت تحلیل محتوای مصاحاه

اوانین برنامه توسعه اول تا ششم نیا مورد بررسی ارار گرفت و ادگذاری الزم انجام شادب  

 است 

یادگیری سیاستی در » هکانگونه اه اشارب شد در این تحقیق سوال اصلی عاارت است از

منظور پاسخگویی به سوال مذاور الیاه   به «اارزب با اا ا  ااال و ارز  گونه است؟اوانین م

هاای  گیاری ها و جهت مستندات اوانین برنامه اول تا ششم  توسعه جهت استخراج سیاست

سیاستی ماارزب با اا ا  ااال و ارز مورد مطالعه و بررسی ارار گرفت و جهات اطکیناان از   

ار جامعه آماری مورد مطالعه ارار گرفات و طای ساه مرحلاه     صحت و درستی آنها در اختی

اصالحات مورد نیاز انجام و نهایتا جهت انجام اادامات بعدی در االب  ک لیستی آماادب و  

برداری ارار گرفته است  در هر  ک لیست عاالوب بار تعیاین    در بخش مصاحاه مورد بهرب

از اوانین برناماه اول تاا ششام توساعه،     های ماارزب با اا ا  ااال و ارز در هر ادام  سیاست

ها و باازیگران یاادگیری سیاساتی در    های یادگیری سیاستی، سازواارها و شیوب تعیین شکل

هر بند مورد پرسش ارار گرفته است تا عکال امکان پاسخگویی به سایر سواالت تحقیق نیاا  

 ( 2فراهم شود )جدول شکارب 

های ماارزب با اا ا  اااال و ارز  جهت گیری و ها با توجه به در نظر گرفتن سیاست

هاا   مقولاه اساتخراج شاد  مقولاه     34ساله اول تا ششم، حدود  های توسعه پنجدر برنامه

مذاور ضکن بررسی و ارزیابی از طریق سایر اسناد باالدستی و منابع نظری و هکاناین  

به استخراج شدب های مشاتعدادی از خارگان مورد تدایق بیشتر ارار گرفت و الید واژب

ماورد اشاارب    2ها مورد نظر در جدول شکارب  ها ادغام شد  مقوله دیگر نیا در این مقوله

 ارار گرفته است  
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 ساله اول تا ششم بندي يادگيري سياستي قوانين برنامه پنج : مقوله3جدول شماره 
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رنا
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جم
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 ش

مه
رنا

ب
 

ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

ایکت گذاری 

ااال توسط 

های  دستگاب

 ذیربط

 -- -- -- -- -- ۳بند 

ها، اارگروب یاعضا

نکایندگان اعضاف 

(،  ستاد )صکت و

 اصناف

آموزش، مطالعه و 

-آموزی، بحثدرس

های سیاستی و 

 تعامل بین بازیگران

 فنی

یت از حکا

تولیدانندگان 

داخلی و ایجاد 

 مایت راابتی

 -- -- -- -- -- ۳بند 

ها، اارگروب یاعضا

نکایندگان اعضاف 

(،  ستاد )صکت و

 اصناف

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

 مشابه

 –سیاسی 

 اجتکاعی

توجه به نقاط 

مرزی و 

 مرزنشینان

 -- -- -- -- -- ۳بند 

ای هاارگروب یاعضا

فعال در حوزب 

فرهنگی و پیشگیری 

و مقابله با اا ا  ااال 

و ارز، روسای ادارات 

ستاد، اعضاف ستاد و 

 نکایندگان آنها

-مطالعه و درس

آموزی، اجرا و 

های ارزیابی برنامه

پیشین، تجار  

 سیاستی مشابه

 –سیاسی 

 اجتکاعی

حکایت از 

بخش خصوصی 

 هاو تعاونی

 -- -- -- -- -- ۳بند 

ها، اارگروب یاعضا

نکایندگان اعضاف 

(،  ستاد )صکت و

 اصناف

-اجرا و ارزیابی برنامه

های پیشین، تجار  

-سیاستی مشابه، بحث

 های سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 –سیاسی 

 اجتکاعی

توجه به عدالت 

 اجتکاعی
 -- -- -- -- 9بند  --

ها، اارگروب یاعضا

نکایندگان اعضاف 

 ستاد و اصناف

لعه و آموزش، مطا

آموزی، درس

های سیاستی بحث

و تعامل بین 

 بازیگران

 –سیاسی 

 اجتکاعی

آمایش سرزمین 

جهت پیشگیری 

 واپایشو 

 اا ا 

 -- 9بند  --
مادب 

2۳ 
-- -- 

-اارگروب یاعضا

های فعال در حوزب 

فرهنگی و 

پیشگیری و مقابله 

با اا ا  ااال و 

ارز، روسای ادارات 

ستاد، اعضاف ستاد 

 آنهاو نکایندگان 

آموزش، مطالعه و 

آموزی، درس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 مفهومی
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ب
 

ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

انضااط علکی و 

 اداری
 -- -- -- -- 9بند  --

های اارگروب یاعضا

فعال در حوزب 

فرهنگی و پیشگیری 

و مقابله با اا ا  ااال 

و ارز، روسای ادارات 

ستاد، اعضاف ستاد و 

 نکایندگان آنها

آموزش، مطالعه و 

 آموزی، اجرادرس

-و ارزیابی برنامه

های پیشین، 

تجار  سیاستی 

 مشابه

 مفهومی

تعیین تکلیف 

های  دستگاب

عضو برای 

 ماارزب با اا ا 

-- -- 
مادب 

39 
-- -- -- 

های اارگروب یاعضا

فعال در حوزب 

فرهنگی و پیشگیری 

و مقابله با اا ا  ااال 

و ارز، مدیران و  

 روسای ادارات ستاد

اجرا و ارزیابی 

ای پیشین، هبرنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 سیاسی

نظارت بر 

عکلکرد 

های  دستگاب

 عضو

-- -- 
مادب 

39 
-- -- -- 

مدیران و  روسای 

 ادارات ستاد

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 سیاسی

سازی بهینه

ساختار، روش 

های فرایندها و 

 انجام اار

-- -- 
مادب 

39 

 

مادب 

2۳ 

-- -- 

مدیران و  روسای 

 ادارات ستاد،

های اعضاف اارگروب

 فعال

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 –مفهومی 

 فنی

تدوین لوایح و 

 اوانین مورد نیاز

 ماارزب با اا ا 

-- -- 
مادب 

39 
-- -- -- 

های اارگروب یاعضا

فعال در حوزب حقوای و 

اوانین، روسای ادارات 

تخصصی ستاد، اعضاف 

 ستاد و نکایندگان آنها

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

سیاستی و تعامل 

 بین بازیگران

 فنی

و  واپایش

نظارت بر توزیع 

 ااال و خدمات

-- -- 
مادب 

39 
-- -- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

 )صکت(

-اجرا و ارزیابی برنامه

های پیشین، تجار  

-سیاستی مشابه، بحث

 های سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 سیاسی
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ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

تدوین لوایح و 

اوانین استاندارد 

سازی ااال و 

 خدمات

-- -- 
مادب 

39 
-- -- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

 )صکت(

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 فنی

تقویت ااتصاد 

 حکل و نقل
-- -- -- 

مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، 

سازمان حکل و 

 ها(نقل پایانه

آموزش، مطالعه و 

آموزی، اجرا درس

-و ارزیابی برنامه

ی پیشین، ها

تجار  سیاستی 

 مشابه

 مفهومی

ایجاد تسهیالت 

مودر نیاز 

گسترش 

ترانایت ااال و 

 مسافر

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، سازمان 

 ها(حکل و نقل پایانه

-مطالعه و درس

آموزی، اجرا و 

های ارزیابی برنامه

پیشین، تجار  

 مشابهسیاستی 

 –فنی 

 مفهومی

هکاهنگی بین 

های  دستگاب

 عضو

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

اارانان و 

اارشناسان ستاد 

ماارزب با اا ا  

 ااال و ارز

اجرا و ارزیابی 

 -های پیشین برنامه

آموزش و درس 

تجار   -آموزی

 سیاستی مشابه

 فنی

و  واپایش

یکپار ه سازی 

سازمان مدیریت 

ها و  فرودگاب

 ی مرزیهاپایانه

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، سازمان 

 ها(حکل و نقل پایانه

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

 مشابه

 -سیاسی 

 فنی

تدابیر و 

اادامات موثر 

 حفاظتی

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

وزارت اطالعات، )

 نیروی انتظامی و   (

آموزش، مطالعه و 

آموزی، اجرا درس

-و ارزیابی برنامه

های پیشین، 

تجار  سیاستی 

 مشابه

 مفهومی
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ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

تجهیا مجاری و 

ماادی ورود ااال 

 به اشور

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، 

سازمان حکل و 

ها، نهنقل پایا

   ( گکرک و

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

 مشابه

 فنی

حکایت از 

ترانایت و عاور 

مطکئن ااال و 

 خدمات

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، 

سازمان حکل و 

ها، نقل پایانه

   ( گکرک و

اجرا و ارزیابی 

ی پیشین، هابرنامه

تجار  سیاستی 

 مشابه

 –فنی 

 مفهومی

حذف موانع 

ای و غیر تعرفه

 غیرفنی

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد 

   ( و

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 مفهومی

سازماندهی 

های ر هبازا

 مرزی

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، 

سازمان حکل و 

ها، نقل پایانه

   (( گکرک و

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 –فنی 

 سیاسی

توسعه تجارت 

 الکترونیک
-- -- -- 

مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

وزارت ارتااطات و 

 اطالعات(

آموزش، مطالعه و 

آموزی، اجرا درس

-و ارزیابی برنامه

های پیشین، 

تجار  سیاستی 

 مشابه

 فنی
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ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

ایجاد 

های  بازار ه

 مجازی

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

ها نکایندگان آن

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

وزارت ارتااطات و 

 اطالعات(

آموزش، مطالعه و 

آموزی، اجرا درس

-و ارزیابی برنامه

های پیشین، 

تجار  سیاستی 

 مشابه

 فنی

اندازی دفاتر  راب

و شعب سازمان 

توسعه تجارت 

در اشورهای 

 هدف

-- -- -- 
مادب 

2۳ 
-- -- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

اتصاد، )وزارت ا

بانک مراای، 

وزارت ارتااطات و 

 اطالعات(

اجرا و ارزیابی 

های پیشین، برنامه

تجار  سیاستی 

 مشابه

 –سیاسی 

 فنی

توازن در 

تجارت و 

 خدمات

-- -- -- -- 
مادب 

21 
-- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

 صکت و   (

آموزش، مطالعه و 

 آموزیدرس
 مفهومی

اهش اسری ا

تراز بازرگانی 

 بدون نفت

-- -- -- -- 
مادب 

21 
-- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

 صکت و   (

آموزش، مطالعه و 

-درس

آموزی،تجار  

 سیاستی مشابه

 فنی

توسعه صادرات 

در بخش 

 خدمات فناوری

-- -- -- -- 
مادب 

21 
-- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

زارت ااتصاد، )و

بانک مراای، 

وزارت ارتااطات و 

 اطالعات(

آموزش، مطالعه و 

آموزی، درس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 –فنی 

 سیاسی

گسترش 

های فعالیت

ااتصادی در 

 مناطق مرزی

-- -- -- -- 
33-

2 
-- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

 صکت و   (

آموزش، مطالعه و 

وزی، آمدرس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 –مفهومی 

 سیاسی
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ذینفعان / 

بازیگران 

 یادگيری

سازو کار 

 یادگيری

نوع 

 یادگيری

گسترش 

های فعالیت

ااتصادی در 

سواحل جنوبی 

 و جاایر

-- -- -- -- 
33-

2 
-- 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

 صکت و   (

آموزش، مطالعه و 

آموزی، درس

تجار  سیاستی 

 مشابه،

 –مفهومی 

 سیاسی

تامین تسهیالت 

یاز جهت مورد ن

 ماارزب با اا ا 

-- -- -- -- -- 
مادب 

3۳ 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت ااتصاد، 

بانک مراای، 

 صکت و   (

آموزش، مطالعه و 

آموزی، درس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 -سیاسی 

 فنی

گاارش ساالنه 

ماارزب با اا ا  

 به مجلس

-- -- -- -- -- 
مادب 

42 

ستاد ماارزب با 

 و ارز اا ا  ااال

آموزش، مطالعه و 

آموزی، درس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 -مفهومی 

 فنی

جلوگیری از 

فعالیت ماادی 

ورودی 

غیرمجاز زمینی 

 و دریایی

-- -- -- -- -- 
مادب 

42 

ستاد و  یاعضا

نکایندگان آنها 

)وزارت مسکن و 

شهر سازی، 

سازمان حکل و 

ها، نقل پایانه

   ( گکرک و

آموزش، مطالعه و 

وزی، آمدرس

تجار  سیاستی 

 مشابه

 -فنی 

 سیاسی

ااهش 

درصدی 94

ورود ااالی 

اا ا  در طول 

های اجرایی سال

 اانون برنامه

-- -- -- -- -- 
مادب 

42 

-اارگروب یاعضا

های فعال در حوزب 

فرهنگی و 

پیشگیری و مقابله 

با اا ا  ااال و 

ارز، روسای ادارات 

ستاد، اعضاف ستاد 

 و نکایندگان آنها

مطالعه و  آموزش،

آموزی، اجرا درس

-و ارزیابی برنامه

های پیشین، 

تجار  سیاستی 

های مشابه، بحث

 سیاستی و

 تعامل بین بازیگران

 -فنی

 -سیاسی

 -مفهومی 

 اجتکاعی
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 ها وتحليل داده یافته ها و تجزیه

 الف: يافته هاي تحقيق

های توساعه اول تاا   مههکانطور اه اشارب شد پس از مطالعه و بررسی اسناد و اوانین برنا

بندی آنهاا،   ششم و استخراج اوانین مرتاط با موضوعات مربوط به اا ا  ااال و ارز و مقوله

های مختلف  ها و هکانین تعیین بازیگران و شکل مرحله با خارگان در ارتااط با مقوله 3در 

توجاه باه    هاا باه تاییاد آنهاا درآماد  باا       صورت گرفت و الیه مقوله    مصاحاه یادگیری و

های مذاور الیه اسناد و اوانین برنامه توسعه اول تاا ششام مجاددا جهات اساتخراج       مقوله

منظاور تعیاین    ها، بازیگران و سازواارهای یادگیری مورد بررسای اارار گرفات و باه     شکل

شد و نظرات اصالحی اعکال  واپایشروایی محتوای آنها نتایج مجددا با تعدادی از خارگان 

های تدوین شدب مصااحاه اساتفادب   پایایی پژوهش سعی شد تا از دستورالعکل منظور د  بهش

 بارای شود  مصاحاه شوندگان صرفا از ستاد ماارزب با اا اا  اااال نااودب بلکاه ساعی شاد       

هاا  های عضو نیا استفادب شود  نتایج مصاحاه جلوگیری از سوگیری احتکالی از سایر دستگاب

  سازی شدضاط و پس از پایش پیادب

های توسعه های ادگذاری شدب مرتاط با اوانین برنامه های مقولهها با یافتهنتایج مصاحاه

هاای تعیاین   اول تا ششم انطاا  دادب شد و موارد اختالف مشخص و بر اساس دستورالعکل

 شدب اصالح گردید  نتایج در ادامه ذار شدب است   

مورد مطالعه بر حسب شغل و ميزان مشارکت : اطالعات جمعيت شناختي نمونه آماري 2جدول شماره 

 ارزيابي فراينددر 

 جایگاه
 های توسعه اول تا ششمارزیابي قوانين برنامه فرایندنقش در 

 ششم پنجم چهارم سوم دوم اول تعداد

 * * * * * * 2 اارشناس

 * * * * * * 1 روسای ادارات

 * * * * * * 93 مدیران میانی

 * * * * * * 2 مدیران ارشد

های توساعه در جادول    های مختلف یادگیری در برنامه های تحقیق شکلبر اساس یافته

 مورد مقایسه ارار گرفته است  3شکار 
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 هاي توسعه اول تا ششم در مبارزه با قاچاق کاال و ارز )درصد(هاي مختلف يادگيري در برنامه : شکل0جدول 
 هایبرنامه

 یادگيری

 برنامه

 اول

 برنامه

 دوم

 رنامهب

 سوم

برنامه 

 چهارم

 برنامه

 پنجم

 برنامه

 ششم
 ميانگين

 22323 32 22 43 34 4 94 یادگیری فنی

 3333 32 32 94 33 44 44 یادگیری سیاسی

 94322 4 4 4 4 24 44 یادگیری اجتکاعی

 21392 2۳ 32 43 92 44 94 یادگیری مفهومی

 دهد نشان می 4های تحقیق در جدول شکارب هکانطور اه یافته

      نوع یادگیری غالب در برنامه اول توسعه، مربوط باه یاادگیری سیاسای و یاادگیری

درصد و اکترین آمارب مربوط به یاادگیری فنای و یاادگیری    44اجتکاعی هر ادام با 

 درصد است  94مفهومی هر ادام با 

    در برنامه دوم توسعه، بیشترین نوع یادگیری مربوط به یادگیری سیاسای و یاادگیری

درصد است؛ اماا یاادگیری    24درصد و یادگیری اجتکاعی با  44هومی هر ادام با مف

 فنی مغفول ماندب است 

    درصاد   34در برنامه سوم توسعه، بیشترین نوع یادگیری مربوط به یادگیری فنای باا

ترین سطح یاادگیری، یاادگیری اجتکااعی اسات ااه       بیشترین نوع یادگیری و پایین

 مغفول ماندب است 

 امه  هارم توسعه، بیشترین نوع یادگیری مربوط به یادگیری فنای و یاادگیری   در برن

ترین سطح یادگیری در ایان   درصد است و یادگیری اجتکاعی با پایین 44مفهومی با 

 دورب نیا مغفول ماندب است 

  در برنامه پنجم توسعه، بیشترین نوع یادگیری مربوط به یادگیری مفهومی و یادگیری

ترین سطح یاادگیری در ایان    رصد است و یادگیری اجتکاعی با پاییند 32سیاسی با 

 دورب نیا مغفول ماندب است 

     در برنامه ششم توسعه، بیشترین نوع یادگیری مربوط به یاادگیری فنای و یاادگیری

ترین سطح یاادگیری در ایان    درصد است و یادگیری اجتکاعی با پایین 32سیاسی با 

 دورب نیا مغفول ماندب است 
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، در مجکاوع شاش برناماه توساعه،     4ا توجه به اطالعاات منادرج در جادول شاکارب     ب

درصاد و یاادگیری    3333بیشترین نوع یادگیری از نظر تکرار، مربوط به یادگیری سیاسی با 

 94322درصد و اکترین میاان یادگیری مربوط به یادگیری اجتکااعی باا     21392مفهومی با 

 مورد اشارب ارار گرفته است  2درصد است اه در نکودار شکارب 

 
هاي توسعه اول تا ششم  در مباارزه با قاچاق هاي مختلف يادگيري در برنامه : مقايسه شکل3نمودار  

 کاال و ارز

هاا و  دهد بیشاترین مخاطااان برناماه   نشان می 4هکانین اطالعات مندرج در جدول شکارب 

های توسعه مورد مطالعه، مدیران، اارانان و اارشناساان ساتاد مااارزب    نامهها و اوانین بر سیاست

% گااارش  2% و اکترین میاان برای بانک مراای و نیروی انتظامی باا  29با اا ا  ااال و ارز  با 

 ها ذار شدب است اطالعات مربوط به مخاطاان برنامه 3شدب است  در نکودار شکارب 

 
 هاي توسعه مورد مطالعهها و قوانين برنامه ها و سياست: مخاطبان برنامه2نمودار 
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 ب: تجزيه و تحليل يافته ها

بنادی  مقولاه دساته   34ها در  با توجه به مطالای اه ااال مورد اشارب ارار گرفت، سیاست

ساله باه ساه    شد و ذیل هر مقوله سیاستی، عالوب بر ذار اشارب سیاست در اوانین برنامه پنج

 سازواار و نوع یادگیری توجه شدب است  موضوع بازیگران،

هاای عضاو ساتاد مااارزب باا       منظور از بازیگران ماارزب با اا ا  ااال و ارز، الیه دستگاب

 های دولتی و غیر دولتی درگیر در این ماارزب هستند  اا ا  ااال و ارز، سازمان

مل  های مختلاف یاادگیری،  هاار ناوع عکادب یاادگیری سیاساتی، شاا         منظور از شکل

یادگیری فنی یا ابااری )معطوف به تغییر در اباارهای سیاستی( یادگیری مفهومی )تغییار در  

هاای باازیگران( و یاادگیری سیاسای     اهداف سیاستی(، یادگیری اجتکاعی )تغییر در گفتکان

 گذاران برای حف  مشروعیت خود( است  )تصکیکات سیاسی سیاست

هاای   درصد بیشترین فراوانی را در مقوله33ی با بر اساس نتایج به عکل آمدب یادگیری فن

گذاران بیشترین  دهد اه سیاستسیاستی به خود اختصاص دادب است  این موضوع نشان می

بخشای اباارهاای سیاساتی معطاوف      تالش و توجه خود را بر روی بهاود، اصاالح و تناوع  

 اند داشته

ااال و ارز، یادگیری مفهومی باا  در رتاه دوم یادگیری سیاستی در حوزب ماارزب با اا ا  

گذاران باا تغییار اهاداف     دهد اه سیاستدرصد ارار گرفته است  این موضوع نشان می 39

هاا در راساتای    سیاستی و هکراستا اردن آنها با ااتضائات مااارزب ساعی در بهااود سیاسات    

 تحقق اهداف سیاستی دارند   

یت ارار گرفته است  ایان موضاوع   درصد در مرحله سوم اهک 2۳یادگیری سیاسی نیا با 

هاایی ااه تحقاق     دناال این هستند اه در برخورد با سیاسات  گذاران به دهد سیاستنشان می

آنها با  الش مواجه است، تعهد ظاهری خود را نشاان دادب و عکاال واات بیشاتری بارای      

 ها بخرند  تحقق احتکالی آن سیاست

ر گرفته است اه نشان از گرایش محادود  سرانجام یادگیری اجتکاعی در رتاه  هارم ارا

 های بین بازیگران سیاسی دارد به تغییر در ایفیت و گسترب گفتکان
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در خصوص بازیگران سیاستی در مواردی اه یادگیری سیاسی مدنظر اسات، بیشاتر باه    

 ها، مدیران ارشد، اعضای ستاد و جوامع سیاستی اشارب شدب است   اعضای اارگروب

های فعاال در  دگیری فنی مطرح است، بازیگرانی  ون اعضای اارگروبدر مواردی اه یا

حوزب فرهنگی و پیشگیری و مقابله با اا ا  ااال و ارز، روساای ادارات ساتاد، نکاینادگان    

های عضو، مورد اشارب ارار گرفته است  هکانین در یادگیری مفهومی و اجتکااعی،   دستگاب

 مع سیاستی اشارب شدب است   به اعضای ستاد و نکایندگان آنها و جوا

های پیشاین،  در ارتااط با ساز و اارهای یادگیری در ااثر موارد به اجرا و ارزیابی برنامه

 های سیاستی و تعامل بین بازیگران اشارب شدب است تجار  سیاستی و بحث

 

 گيری و پيشنهاد نتيجه

در حاوزب مااارزب باا     های اول تا ششم توساعه مقاله حاضر با هدف تحلیل اوانین برنامه

هاای  مقوله سیاستی را بر اساس مطالعه مستندات موجاود و مصااحاه   34اا ا  ااال و ارز، 

هاای سیاساتی در    صورت گرفته استخراج اردب است  بجا دو مورد در هیاکادام از مقولاه  

ها وجود نداشت  نتایج تحقیاق نشاان داد ایان     های بعدی داللت مستقیکی بر سیاستبرنامه

ع را شاید بتوان در ردپای رویکردهای مدیریتی مختلف در ماارزب باا اا اا  اااال و    موضو

ارز جستجو ارد  از ابتدای ایجاد ستاد ماارزب با اا اا  اااال و ارز تاا اناون ساه رویکارد       

 متفاوت بر این ستاد حاام بودب است   

ختار و مقدمات ای اه عالوب بر پرداختن به موضوعات مربوط به ایجاد سارویکرد مقابله

ای متکراا بودب اسات؛ بناابراین در ایان دورب تکرااا     تاسیس سازمان، بر موضوعات مقابله

ها بر موضوعات امنیتی و انتظامی بودب است  با توجه به تاریخ تاسیس ستاد مااارزب   سیاست

ساوم توساعه،     و هکاماان باا تصاویب و اجارای برناماه      93۳9با اا ا  ااال و ارز در سال 

های یادگیری سیاستی و رویکرد اولیاه ساتاد ااه رویکاردی     ااط مناسای بین نوع گرایشارت

ای است، وجود دارد اه این موضوع در برنامه  هارم توسعه نیا اامال مشاهود اسات    مقابله

متناسب با نوع یادگیری سیاستی در برنامه سوم و  هارم اه غلاه با یادگیری فنی و اباااری  

ییر در اباارهای سیاستی است رویکرد ستاد نیا هکراستا متکراا بر مقابله است و تااید بر تغ
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 هاارم توساعه  و    های ماارزب با اا ا  ااال و ارز است  هکانین در اداماه برناماه  فرایندبا 

ورود به برنامه پنجم توجه به تغییر رویکرد یادگیری سیاستی و تکراا بر یادگیری مفهاومی  

ییر در اهداف سیاستی مورد توجه است اه عکاال تغییار رویکارد    یعنی تالش در راستای تغ

دنااال دارد؛ باه عااارت دیگار در      ماارزب از مقابله به پیشگیری در برنامه پجم توساعه را باه  

های پنجم توسعه با توجه به تغییر رویکرد یادگیری، تکرااا بار یاادگیری مفهاومی و      برنامه

ها با نگاب تغییار اهاداف سیاساتی و هکراساتا     نامهتثایت در الاامات یادگیری فنی است و بر

ها در راستای تحقق اهداف سیاساتی   اردن آنها با ااتضائات ماارزب و سعی در بهاود سیاست

ها هکامان با تغییر رویکردهای ستاد از مقابله به پیشگیری است  بر دارند  اجرای این برنامه

وعات پیشاگیرانه و اصاالح ااوانین و    این اساس در رویکرد دوم بیشترین تکراا بار موضا  

های حااام متکرااا   فرایندها بیشتر بر تغییرات اساسی در روندها و  مقررات بودب و سیاست

 متخصاص،  و انساانی اارآماد   هاای سارمایه  به بودب است  بنابراین، موضوعاتی  ون اتکاف

ارز،  و اااال  اا اا   با جاناه هکه مقابله و واپایش بازدارندب، پیشگیری هوشکندانه، بینیپیش

 نقاش  و گرفت ارار های سیاستیفعالیت و    سرلوحه جهادی مدیریت و ملی عام تقویت 

 پیراماون  العاالی( )مدظلاه رهااری  معظم مقام بیانات و فرامین ااتصاد مقاومتی، تحقق در محوری

ی ملا  تولیاد  و اار و اسب فضای از حکایت و ارز، ااال اا ا  و ااتصادی مفاسد با ماارزب

 ها، تقویات نیاروی  و    با جدیت بیشتری شکل گرفت و تکراا بر اصالح ساختارها، برنامه

انسانی، تصویب الیحه در مجلس شورای اسالمی و تادیل آن به اانون ماارزب با اا ا  ااال 

و ارز و  اسب تجربه در اجرای اانون و نیا تقویت ارادب ملی در ماارزب با این پدیدب مذموم 

دهد با توجاه باه ناوع رویکارد یاادگیری      ه ارار گرفت  این موضوعات نشان میمورد توج

مورد توجه در سند برنامه پانجم توساعه، باازیگران سیاساتی باا تغییار اهاداف سیاساتی و         

هاای  دناال بهااود و تاداوم نتاایج مثاات موفقیات      هکراستا اردن آنها با ااتضائات موجود به

 گذشته خود هستند 

ب ارد آناه اه در این تغییر رویکرد بسیار حایا اهکیات اسات، مغفاول مانادن     الاته باید اشار

رویکرد یادگیری اجتکاعی است اه در مااحث پیشگیری بسیار مهام و حیااتی اسات  هکاناین     

 ترین سطح یادگیری سیاستی است عنوان پایین حرات به سکت یادگیری سیاسی به
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یکارد تلفیقای مطارح اسات رویکاردی      عنوان یاک رو  در نهایت در رویکرد سوم، اه به

 –هاای زیااد ااتصاادی    گرا و ماتنی بر دانش است؛ باا توجاه باه پیایادگی     مند، تحول نظام

 هکاناین  و هافرایناد  اصاالح  باه  توجه پیشگیری، و فرهنگی امور بر تکراا نیا و اجتکاعی

مند  نظام های نوین به این عرصه، مدیریت یکپار ه و هکاهنگ مرزها، مدیریتدیدگاب ورود

   محوریات موضاوعات    و ااتضایی، مادیریت داناش و فناروری اطالعاات و ارتااطاات و     

های برنامه ششم توساعه  سیاستی در این حوزب را داشته است  این تغییر رویکرد اه در میانه

های یادگیری سیاستی است اه مورد توجه سند برنامه توسعه   افتد هکراستا با شکلاتفا  می

ین تااید را بر نوع یادگیری فنی و تغییر در اباارهای سیاستی دارد(، است  هر ند )اه بیشتر

نکته اابل توجه در این رویکرد نیا هکاون ساایر اساناد توساعه مغفاول مانادن یاادگیری       

 اجتکاعی است   

در بحث مربوط به اشکال یادگیری، یادگیری سیاسی اه در این تحقیق در رتاه اول  )باا  

هاای دوم و  رفته است، در وااع نازلترین سطح یادگیری است و جاو اولویات %( ارار گ 33

انناد بارای حفا     گاذاران تاالش مای    اه در آن سیاسات ( 9312)فرتاش و هککااران،  سوم است 

مشروعیت و تصویر بیرونی خود باوجود تحقق اهداف و تخصایص مناساب مناابع، تعهاد     

ان دهند  در خصوص یادگیری مفهاومی  ظاهری خود را در برآوردب ساختن این اهداف، نش

دهاد باازیگران سیاساتی باا تغییار      درصد، مورد اشارب ارار گرفته است، نشان می2132اه با 

دناال بهاود و تداوم نتایج مثاات   اهداف سیاستی و هکراستا اردن آنها با ااتضائات موجود به

گیری سیاساتی معکاوال در   های خود هستند؛ این نوع یادگیری نیا در میان انواع یادموفقیت

 اولویت دوم ارار دارد 

عنوان اولویت و رتاه سوم مطارح شادب اسات  نشاان      یادگیری فنی اه در این تحقیق به

بخشای اباارهاای    گذاران تکام توان خاود را بار بهااود، اصاالح و یاا تناوع       دهد سیاستمی

یری مفهومی و سیاسای  اند  این نوع یادگیری نیا در انار یادگسیاستی جاری معطوف داشته

آیااد و اارشناسااان و شااکار ماای هااای دوم و سااوم یااادگیری سیاسااتی بااه جاااو اولویاات

 دناال بهاود نسای آنها هستند  گذاران در سطوح میانی به سیاست
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عنوان یادگیری سیاستی در این تحقیق مورد اشارب ارار گرفته است،  تکامی مواردی اه به

مسئوالن اجرایی اشور در راستای ماارزب با اا اا  اااال   هایی است اه بارها توسط  سیاست

 و ارز در سایر اسناد باالدستی نیا مورد توجه ارار گرفته است 

های ارتااط جکعی و جوامع در نهایت یادگیری اجتکاعی اه منعکس انندب تالش رسانه

ا در های سیاساتی اسات، اکتارین حضاور ر     سازی برخی از مقولهمنظور برجسته سیاستی به

 رویکردهای مدیریتی حاام بر حوزب ماارزب با اا ا  ااال و ارز دارد 

اابل ذار است اه دو نوع یادگیری مطرح شدب سیاسی و فنی اه در این تحقیق فراوانای  

اند، هکسو با مطالعات اشورهای توساعه یافتاه بیشاترین ساهم را در اناواع      باالیی را داشته

 یادگیری سیاستی دارند 

ع بندی الی می توان گفت، االن روندهای ماارزب باا اا اا  اااال و ارز در    در یک جک

های اول، دوم، سوم،  هارم و پنجم اه اامال متکی بر مقابله صرف با اا اا  اااال و   برنامه

های ششم با  رخشی اساسی عالوب بر مقابله، بر پیشگیری نیاا متکرااا   ارز است در برنامه

اناد  در ایان   محاور را تجرباه مای    ه ششم رویکاردی داناش  شدب و در جریان اجرای برنام

رویکرد هوشکندسازی ماارزب، توسعه فرهنگ عکومی در حکایت از تولید و مصرف اااالی  

هاای  های متکای بار فنااوری   داخلی و ایجاد تفکر ااح مصرف ااالی خارجی، ایجاد سامانه

مورد توجه ویاژب اارار گرفتاه        ها،  وفرایندنوین اطالعات و ارتااطات، اصالح ساختار و 

 است 

تدوین لوایح و اوانین مورد نیاز ماارزب با اا ا  ااال و ارز از برنامه سوم توساعه ماورد   

ین تار  مهام عناوان   تااید ارار گرفته است اه تدوین اانون مااارزب باا اا اا  اااال و ارز باه     

های نوین اطالعاتی ااه  گیری از فناوریدستاورد این برنامه مورد توجه است  توجه به بهرب

در اوانین برنامه  هارم و پنجم به صورت مستقیم و غیر مستقیم ماورد تاایاد اارار گرفتاه     

هاای الکترونیکای ااامال محساوس اسات و      است، امروزب نتایج آن در االب ایجااد ساامانه  

هاای عضاو و نظاارت بار      عنوان یک االن روند در حوزب سیاستی، هکاهنگی بین دستگاب به

 ی از عکلکرد آنها مورد توجه بودب است هر  ند اه با وضع مطلو  فاصله دارد  بخش
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های دوم و  هارم ماورد  اا ا  اه در برنامه واپایشآمایش سرزمین جهت پیشگیری و 

هاای اااربردی توساط    تااید ارار گرفتاه اسات، باه صاورت ادواری و در االاب پاژوهش      

 روند نسای موفقی داشته است    ها و مرااا علکی و پژوهشی انجام ودانشگاب

ین تار  مهام عنوان  ساختار سازمانی ماارزب با اا ا  ااال و ارز و توجه به نیروی انسانی به

هاا و   ساازی سااختار، روش   بهیناه »پیشران ماارزب صرفا  در برنامه سوم توسعه و باا عناوان   

پنجم و ششم مساکوت  مورد توجه ارار گرفت اما در برنامه  هارم و  «های انجام اارفرایند

ویژب  در دو ساال آخار ماورد تاایاد اارار       ماندب است  توجه به این مهم در برنامه ششم به

 گرفت و با جدیت بیشتری پیگیری شدب است 

های اول، سوم،  هارم و پانجم بارهاا باا    توجه به نقاط مرزی و مرزنشینان اه در برنامه

های زیادی در این زمینه صورت گرفته الیتعناوین مختلف مورد تااید ارار گرفته است  فع

 دست آمدب است، اما افایت الزم را ندارد  است و نتایج مناسای نیا به

درصدی ورود ااالی اا اا   94ااهش » 34های مورد اشارب، در مقوله در مجکوع مقوله

لحاظ شادب اسات  شااید بتاوان تادوین ساند        «های اجرای اانون برنامه ششمدر طول سال

ساله برنامه  هارم و پنجم و هکانین سند راهاردی ماارزب با اا ا  اااال و   ردی افق دبراها

ریاای در دساتیابی باه    ین دستاوردهای برناماه تر مهمارز در برنامه ششم توسعه را از جکله 

 شکار آورد  های مذاور بهاهداف سیاستی برنامه

اهاداف ماورد نظار در    تاوان در دساتیابی باه    با توجه به نتایج تحقیاق هر ناد مای   

های سیاستی ماارزب با اا ا  ااال و ارز شاهد رشد باشایم، اماا ایان رشاد دارای      برنامه

های اخیر متاثر از موضوعات سیاسی حاام بر  شیای مالیم است اه این موضوع در سال

 اشور بودب است  

و  در دورب اخیاار ماادیریت ماااارزب بااا اا ااا  ااااال و ارز، هر نااد محاادود، هکگرایاای

های عضو ماارزب با اا ا  اااال و ارز و ساایر باازیگران ایان      هکاهنگی مناسای بین دستگاب

هاا و  محادودیت  به توجه با –حوزب صورت گرفته است؛ اما نتوانسته است آنگونه اه باید 

 یت  شکگیری داشته باشد   موفق –گر های سلطهمشکالت ناشی از سیاست دولت
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منظاور تایاین بهتار یاادگیری سیاساتی، الیاه مساتندات         هشاود با  در نهایت پیشنهاد می

های اانون توسعه اول تا ششم تهیه شود؛ نظام مدیریت دانش در سازمان های برنامه گاارش

ساازی،   های عضو و سایر بازیگران حوزب مااارزب، شااکه   مستقر شود؛ هکاهنگی بین دستگاب

   در  مااارزب باا اا اا  اااال و ارز و    یاار در   های تصاکیم ایجاد حافظه سازمانی، ایجاد نظام

ریای بیشتر، از اال مورد تااید ارار گیرد و نسات به تایاین   گذاری و برنامه خدمت سیاست

 های سیاستی بر اساس سایر اسناد باالدستی اادام شود  تر مقولهدایق
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