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سواد خطمشیگذاری و حکمرانی مضاف

خطمشیگذاری عمومی ،از پیچیدهترین عرصههای مطالعاتی دانشگاهی است که به لحاظ همین پیچیددگی ،بدا ودوزههدای
گوناگون دانش بشری سروکار دارد تا ودی که گویا تسلط پایدار آدمیان بر جنبههای متفاوت فهد و کاربسدت آن ،نداممکن
است.
صحنۀ خطمشیگذاری ،صحنۀ ول مسئله است؛ صحنۀ ول مسائل بسیار پیچیدهای که ول آنهدا ،مسدتلم ترکید
دانشهای گوناگون در فضایی میانرشتهای و چندرشتهای است.
در چنین وال و هوایی ،اظهار نظر علمی بسیار دشوار است و آنگاه که اظهار نظدر علمدی دشدوار مدیگدردد ،خدأ
نظریه ،عرصه را برای تازه به دوران رسیدههای مدعی باز میگذارد تا بدون داندش کدافی ،در جایگداهی کده دانشدمندان
بمرگ و واذق از اظهار نظر امتناع ورزیدهاند ،اظهار نظر کنند و آرای خا خویش را نظریۀ راهگشدا بپندارندد و در موضدعی
که صاو نظران سکوت کردهاند ،شیّادانه جلوهگری کنند.
از این رو ،گویا سواد خطمشیگذاری ،سوادی ضروری برای همۀ آواد جامعه است؛ تا آن ود کده بتوانندد مددعیان
شیّاد و فرومایگان ورّاف را از صاو سخنان وکی  ،خوددار و دلسوز ،بازشناسند.
در این امتداد ،گویا باید دانش وکمرانی را نیم به عرصههای گوناگون علمدی هددایت کدرد تدا بده آفدرینش داندش
خطمشیهای مضاف خت گردد؛ عرصههایی که در دوران گذار از وکمرانی سنتی ،ودل مسدائل گونداگون را بده وجهدی
تخصصی مدنظر دانشپژوهان قرار میدهند تا هرچه بیشدتر ،چرخدۀ سودمندسدازی داندشهدای گونداگون تولیدشدده در
دانشگاهها (از علو پایه گرفته تا مهندسی ،علو تجربی ،علو انسانی و علو اجتماعی و هنر) را فعال سازند.
در این رویکرد ،خطمشی ،دانشی ثمررسان است؛ دانشی که در سیر توسعۀ مضاف خود ،وکمرانی مضداف را بدرای
کاربست دانشهای گوناگون ،برای ول مسائل مدرد در جوامدپ پیچیدده ،توسدعه مدیدهدد؛ بددین سدان ،داندش اداره و
وکمرانی ،از جوهره اصیل خود به کارکردهای متنوع در عرصههای گوناگون وکمرانی آب ،وکمراندی اندر،ی ،وکمراندی
زیستبو  ،وکمرانی بودجهای ،وکمرانی فضای مجازی و نظایر آن ره مییابد تا آنچه نظریههای خالص در بنیان دانش و
گوهرۀ اصیل عل آشکار میسازند ،نظریههای کاربردی در ترکی های معطوف به ول مسئله ،در رهنمودهدای کداربردی
عرضه نمایند.

مدیریت دولتی ،3044 ،دوره  ،31شماره 2

381

بنابراین ،ضمن تأکید بر این مه که سطوح مقدماتی سواد خطمشی ،سوادی ضروری برای همه آواد جامعه متمایل
به زندگی در جوامپ پیچیده عصر واضر است ،سطوح پیشرفتۀ آن باید همچدون محملدی بدرای کاربسدت سدایر علدو و
دانشهای تخصصی ،در جهت ول مسائل چندالیه و پیچیده جوامپ وال و آینده و در سویه معنابخشدی بده فراگردهدای
گوناگون وسابپسدهی و پاسخگویی در موقعیتها و عرصههای گوناگون ویات اجتماعی ،توسعه داده شود.
از این روست که تأکید میشود :تخصصگرایی در توسعه دانش خدطمشدیگدذاری عمدومی و وکمراندی مضداف،
ضروری عصر واضر و راهی شایسته برای سودمندسازی دانش است.
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