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هدف کلي:
آشنایی فراگيران با مبانی خط مشی گذاری ،تدوین و صورت بندی
اهداف جزيي:
پس از طی دوره فراگيران قادر خواهند بود :
مفاهيم خط مشی و خط مشی گذاری را تبيين نمایند.
جایگاه خط مشی گذاری در مدیریت را توصيف نمایند.
رویکردهای خط مشی گذاری را تبيين نمایند.
مشکالت و تنگناهای خط مشی گذاری را بيان نمایند.
مدل های تدوین خط مشی را بيان نموده و توضيح دهند.

 سرفصل ها
ماهيت خط مشی و خط مشی گذاری
جایگاه خط مشی گذاری در مدیریت
رویکردهای خط مشی گذاری
مدل های تدوین خط مشی
مشکالت و تنگناهای خط مشی گذاری
تدوین دستورکار برای خط مشی گذاری
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 مقدمه
مبحث خط مشی از جمله مباحث مهم علم مدیریت است که طی سه دهه گذشتته بته صتورت
جدی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است .خط مشی گذاری عمومی به عنوان یك دانش
جوان بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده است .نقش اصلی دولت در جهان جدید «خط مشتی
گذاری عمومی» است .دولتها که دربرگيرنده قوه مجریه و مقننه هستند به خط مشیهای عمتومی
شکل می دهند ،آنها را به «اجرا» درمی آورنتد و آنگتاه بته «ارزیتابی» آنچته اجترا شتده استت
می پردازند .خط مشی های عمومی جهت گيری های کلی هستند که چگونگی عمل ستازمان هتا و
مؤسسات دولتی را در آینده مشخص می سازند و معموالً برای مقابله بتا یتك مشتکل و مستلله
عمومی و به منظور حل آن پدید میآیند.
خط مشی های عمومی از لحاظ منطقی مبتنی بر دو مقدمه اند؛ یك مقدمه «توصتيفی» و «تبيينتی»،
یك مقدمه «ارزشی» و «هنجاری» (الوانی و شریف زاده .)7831،این قاعتده بترای تمتامی ختط
مشی ها و در حوزه های مختلف (فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و  )...صحيح است .نقتد
هر خط مشی نيز با نقد یك یا دو مقدمه آن امکان پذیر است .قانون اساسی ،قتوانين موضتوعه،
ارزش های دینی ،فلسفه اجتماعی ،ایدئولوژی سياسی و اخالق مهم ترین منابع جهتت نقتد ختط
مشی می باشند .کارآمدی خط مشی گذاری عمومی در دنيای جدید حاصتل پيتدایش و فراگيتر
شدن علوم و به کارگيری آنها به عنوان یکی از منابع خط مشی گذاری است (.اوليور.)5002 ،
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فصل اول :
ماهيت خط مشي و خط مشي گذاری
خط مشي عمومي
خط مشی عمومی را به شکلهای مختلف تعریف کردهاند ،اما به طور ساده میتوان گفت که
خط مشی عمومی تصميمی است که در قالب یك مشکل عمومی اتخاذ میشود .اما باید در نظر
داشت خط مشی صرفاً اتخاذ تصميم نيست ،بلکه فرایندی است شامل تمام اقدامات که از زمان
احساس مشکل شروع میشود و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خط مشی ختم میگردد.
بنابراین ،تدوین دستور کار یا همان  Agenda Settingاز قابل توجهترین مباحث خط مشی
گذاری است که مشخص میکند ،چه مسایلی مورد توجه و بررسی قرار گيرند و کدام مسائل،
اصالً مطرح نشوند ،بررسی و حل آنها بماند .اندرسون میگوید مشکل خط مشی ،شرایطی است
که نياز یا نارضایتی را برای بخشی از مردم به همراه دارد که رهایی را (از دولت) جستجو
میکنند.
باید در نظر داشت که نيازها یا نارضایتیهایی هم وجود دارد که هيچ گاه تبدیل به دستور کار
خط مشی گذاران نمیشوند و باقی میمانند .اکنون این سوال مطرح میشود که چرا و چگونه
در شرایطی مسئله خط مشی به وجود می آید یا نمیآید .این تصميم حياتی است و حتی مهمتر
از تصميم ،مربوط به تعيين راه حل میباشد .در عالم واقع ،مسئله خط مشی خود به خود اتفاق
نمیافتد و تاکتيكهایی برای آن وجود دارد که به وسيله افراد ،گروههای ذینفع سازماندهی شده،
سازمانهای برنامهریزی خطمشی ،کاندیداهای سياسی و رسانههای جمعی به کار بسته میشوند
که در واقع تدوین دستور کار می باشند .اجرای خط مشی گذاری در یك مقطع خاص و به
صورت یك عمل مستقل صورت نمیگيرد ،بلکه به صورت یك چرخه ،فرایندی را تشکيل
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میدهد که شامل چندین فعاليت و مرحله است .بدین مفهوم که عوامل و خط مشی گذاران
بیشماری که نقش اساسی دارند ،وظایف مختلفی را در راستای انجام و اجرای فرایند خط مشی
گذاری ایفا میکنند.

ماهيت خط مشي عمومي:
خط مشی گذاری عمومی اغلب به منزله یك چرخه تلقی میشود که در آن مشکالت ابتدا به
عنوان یك مساله مورد توجه قرار میگيرد ،دورههای مختلف عمل بررسی میشود ،خط مشیها
تعيين میگردد ،توسط کارکنان اجرا و ارزیابی شده و تغيير مییابد و سرانجام براساس موفقيت
یا شکست آن پایان مییابد .بدیهی است که این امر یك فرایند پيچيده را ساده مینماید .عليرغم
این ساده سازی چرخه خط مشی یك فرایند سياسی است .
تعاريف و مفاهيم خط مشي
معنای لغوی خط مشی)  ، ( policyاساسنامه ،مرام نامه ،روش و رویه است .اولين واژه ای که
از policyبه ذهن می رسد  politicsبه معنای " سياست " است .اما گاه معنای یك واژه
مستقيماً از خود کلمه استنباط نمی شود ،مثل واژه " انگيزه " که اغلب درمدیریت به جای
هدف ،قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن "حرکت "
نهفته است.
" خط مشی گذاری " ازیك دیدگاه معادل "تصميم گيری "است یعنی می توان آن را نوعی
تصميم گيری دانست ،زیرا هنگامی که خط مشی تعيين می شود درهمان جایگاه  ،تصميمی
اتخاذ شده است .با این تفاوت که خط مشی نسبت به تصميمات موردی و ثانویه ،باالتر و
اساسی تر است .بنابراین خط مشی ترسيم می شود و سپس تصميمات با رعایت موازین پيش
بينی شده درخط مشی اتخاذ می شود.
سازمان یا جامعه برای تداوم حيات باید ازموقعيتهایی عبور کند وازموقعيت موجود به موقعيت
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مطلوب برسد .اما قبل از اینکه امکانات و توان رسيدن به موقعيت مطلوب مطرح شود ،اصول
اساسی انتقال ازموقعيت موجود به موقعيت مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و
اصول کلی و الزم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.خط مشی قاعده ای
کلی است که باید برقوانين و آیين نامه ها اشراف داشته باشد .برای مثال قانون اساسی نسبت به
قوانين عادی جنبه خط مشی دارد وهيچ قانونی نباید مغایروناقض قانون اساسی باشد .پرسشی
که دراینجا مطرح می شود ،این است که قاعده کلی خط مشی از کجا سرچشمه می گيرد؟ در
پاسخ باید گفت ،خط مشی آیينه افکار وگرایش های اعضای یك بافت اجتماعی ( گروه )است.
یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یك جریان فکری می شود که این جریان برای خود یك خط
مشی تعيين می کند .زمامداران براساس ادراک کافی از مصالح عمومی ،خطوط کلی و قواعد
اصلی تصميمات را ترسيم می کنند .از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط مشی ها
مطرح می شود .ضروری است بين زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم
حمایت از یکدیگر را درک کنند .فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پيشوای جامعه یا
سازمان درپدید آمدن خط مشی به طورمستقيم یا غيرمستقيم دخالت دارد و امرخط مشی گذاری
مبتنی برآگاهی فرد -چه در موقعيت رهبر چه درموقعيت رهرو -است .همچنين فرد با جایگاهی
که داراست در بروز فعل وانفعاالت یا حرکت های جدید نقش هایی را ایفا می نماید که به
گونه ای مؤثر بر خط مشی یا متلثر ازآن است.
خط مشیها ،اندیشه ما را در تصميم گيری راهنمایی میکنند .خط مشی مشخص کننده محدوده
ای است که تصميمهای آتی باید در داخل آن اتخاذ شود .خط مشیها را میتوان با توجه به
موضوع آنها با عنوان خط مشیهای شخصی و غيره نامگذاری کرد .خط مشی یك برنامه عمومی
است که به منزله راهنمای عمل مد نظر مدیران قرار میگيرد .بدین معنی که مدیران بلندپایه نقش
برجستهای در تعيين خط مشی کلی و سراسری سازمان دارند .نحوه اجرای برنامه برای مسئوالن
اجرای سازمان  ،بوسيله خط مشی تعيين میشود و همين طور وسيله مؤثری برای کنترل عمليات
به شمار میآید (رضائيان).
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خط مشی از صراحت وضوح ،قابليت اجرا ،انعطاف پذیری ،جامعيت ،هماهنگی ،مستدل بودن،
متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است (فرد دیوید )50002 ،نویسندگان مختلف از

مفهوم خط مشی تعاریف گوناگونی را ارائه دادهاند:
هارولد السول خط مشی را یك برنامه طراحی شده متشکل از اهداف ،ارزشها و اقدامات
میداند .آستن رنی خط مشی را به منزله خطوط تعيين شده اقدامات یا بيان خواستهها میداند.
بطور کلی ،هرآنچه را که سازمان ها تصميم میگيرند که به انجام رسانند یا از اجرای آن ممانعت
به عمل آورند ،میتوان خط مشی تلقی نمود (الوانی و شریف زاده .)7831 ،خط مشیها اصولی
هستند که به تصميمها ،اقدامات و فعاليتهای سازمان جهت میدهند و آنها را درمسير تحقق
اهداف تنظيم مینمایند (دای .)7223 ،خط مشی نشانگر خواستها و انتظارات بخشهای
سازمان است که در فرایند تصميم گيری به صورت آیين نامهها ،قوانين و مقررات اجرایی،
تقنينی و قضایی منعکس میشود (اسميت .)5008 ،در مجموع آنچه که در همه تعاریف به طور
مشترک وجود دارد آن است که خط مشی در مورد فرایند یا الگوی فعاليتها یا تصميماتی است
که برای جبران مشکالت عمومی چه حقيقی و چه مجازی اتخاذ میشود.

فصل دوم :
جايگاه خط مشي در مديريت سازمان
خط مشی یك مفهوم کليدی در مدیریت استراتژیك میباشد .بيش از آنکه به جایگاه خط مشی
در مدیریت استراتژیك پرداخته شود  ،الزم است تا مروری کوتاه در اهميت و ضرورت برنامه
ریزی صورت گيرد .برنامه ریزی از وظایف بسيار مهم مدیران و مقدم بر تمامی جنبههای دیگر
مدیریت میباشد .تحقق اهداف فردی و سازمانی مستلزم برنامه ریزی است ،به طوری که حتی
برای نيل به هدفی کوچك نيز باید برنامه ریزی صورت گيرد (رضائيان .)7831 ،برنامه ریزی
دارای سلسله مراتب ویژهای است که در همه کتب مدیریت استراتژیك به آن تلکيد میشود .یك
برنامه با بيانيه فلسفه وجودی (رسالت ،ملموریت و اهداف بلندمدت) آغاز میشود ،سپس اهداف
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کوتاه مدت براساس فلسفه وجودی سازمان تعيين میشود .بعد از اهداف کوتاه مدت
استراتژیها ،خط مشیها ،رویهها ،مقررات و برنامههای عملياتی قرار میگيرند -7 .رسالت -5
اهداف کوتاه  -8استراتژی  -4خط مشی  -2رویه و مقررات  -6برنامه های عملياتی
آمادگي سازمان و مديريت در خط مشي گذاری
اساس و سياست کلی تحرکات و تصميمات در واژه ای به نام خط مشی مطرح متی شتود .ختط
مشی کلی و فراگير دربرگيرنده ویژگی های کلی تصميماتی است که در زیرمجموعته هتای یتك
سازمان یا جامعه اتخاذ خواهد شد .در خط مشی کالن  ،موضوعی اساسی مطرح متی شتود کته
همه تصميمات سازمانها و نظام باید در آن چارچوب باشد .به دیگر سخن «خط مشی ،فراگير و
راهنما و دربرگيرنده همه تصميمات آینده است».
مدیریت معادل تصميم گيری و خط مشی سازی است .تصميم گيری در تمام وظتایف متدیریت
جریان دارد و به این دليل تصميم گيری و مدیریت را باید معادل یکدیگر دانست .خط مشی بته
عنوان یك تصميم کالن در رأس وظایف مدیریت قرار داد و هریك از اجزای وظایف متدیریت
باید در راستای خط مشی سازمان باشد.
مراحل خط مشي گذاری
 -7شناسایی مشکالت تدوین خط مشی های پيشنهادی
انتخاب یك پيشنهاد
 -5تدوین راه حل ها
جلب پشتيبانی سياسی برای خط مشی
-8قانونی کردن( مشروعيت بخشيدن) خط مشی ها
اجرای ان به صورت یك قانون سازماندهی دیوان ساالری ها
تامين منابع مالی یا ارائه خدمات
وضع ماليات ها
-4اجرای خط مشی ها
بررسی برنامه ها
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گزارش « بازده» نتایج برنامه های دولت

ارزیابی تاثير برنامه ها بر گروه های موردنظر در جامعه و سایر گروه ها
پيشنهاد تغييرات و اصالحات
-2ارزیابی خط مشی ها
نظر بر این است که دانشمندان علوم سياسی باید مطالعات خود را در مورد خط مشی عمومی  ،فقط به
این فرایندها محدود نمایند .مباحث به پژوهشگران این امکان را می دهد که چگونگی اتخاذ
تصميمات را بررسی کرده و بر شيوه ی صحيح تصميم گيری واقف گردند.
طبق این نگرش این محتوای خط مشی عمومی نيست که مطالعه می شود  ،بلکه فرایندهایی که خط
مشی عمومی بدان وسيله توسعه  ،اجرا و تغيير می یابد  ،مورد مطالعه قرار می گيرد.

نظريه بازیGame Theory
نظریه بازی مطالعه ی تصميمات عقالیی در موقعيت هایی است که در آن دو نفر ذینفع یا بيشتر ،
انتخاب هایی را انجام می دهند و نتيجه بستگی به انتخاب هایی دارد که توسط هر یك از طرفين
صورت می گيرد.
این نظریه در عرصه هایی از خط مشی عمومی استفاده می شود که در آن « بهترین » انتخاب
مستقلی که یك فرد بتواند انجام دهد  ،وجود ندارد .یعنی موقعيتی که «بهترین» نتایج ،بستگی به
آنچه که دیگران انجام می دهند دارد.
اندیشه یك بازی این است که تصميم گيرندگان درگير در انتخاب ها ،وابسته به یکدیگر
هستند«.بازیگران» باید رفتارشان را طوری اصالح کنند که نه تنها نمایانگر اميال و توانمندی هایشان
باشد  ،بلکه نمایانگر انتظاراتشان درباره آنچه که دیگران انجام خواهند داد  ،نيز باشد.
یك تصور در مورد نظریه بازی این است که واقعاً مناسب موقعيت های مهم و جدی تعارض آميز
نيست ،اما درست عکس آن صحيح است.یعنی نظریه بازی می تواند در زمينه ی تصميماتی پيرامون
جنگ و صلح  ،کاربرد جنگ افزارهای اتمی  ،دیپلماسی بين المللی  ،چانه زنی و ایجاد ائتالف در
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مجالس قانونگذاری یا سازمان ملل و شماری دیگر از موقعيت های مهم سياسی به کار گرفته شود.
یك بازیگر می تواند یك شخص  ،یك گروه یا یك دولت ملی باشد.
نظریه بازی شکلی از شيوه ی عقالیی است  ،اما در وضعيت های رقابتی به کار می رود ،زمانی که
پيامد تصميم گيری به عملکردهای دو شرکت کننده یا بيشتر بستگی پيدا کند.
در نظریه بازی  ،بازیافت نتایج  ،ارزش هایی است که هر بازیگر به عنوان نتيجه ی انتخاب هایش از
حریف مقابل دریافت می کند.
مثال  :فرض کنيد دو راننده ی ماجراجو اتومبيل هایشان را با سرعت باال به سوی یکدیگر می رانند
و هر یك از آن ها رودرروی یکدیگر  ،در خط مرکزی بزرگراه در حال حرکت هستند.اگر هيچ یك
تغيير مسير ندهند  ،با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در هم شکسته خواهند شد.هر کسی که تغيير
جهت دهد از سوی دیگرموجودی ضعيف و ترسو خطاب خواهد شد .هر دو راننده ترجيح می دهند
از مرگ اجتناب ورزند  ،اما در عين حال می خواهند از رسوایی نيز اجتناب کنند.نتيجه ی این
رقابت بستگی به آنچه که هر دو راننده انجام می دهند دارد و هر راننده باید پيش بينی کند که
دیگری چگونه رفتار خواهد کرد .این شکل از نبرد در روابط بين الملل متداول است.
یك مفهوم کليدی در نظریه بازی استراتژی است.استراتژی اشاره به تصميم گيری عقالیی دارد که
در آن مجموعه ای از حرکت ها برای رسيدن به نتایج بهينه  ،حتی بعد از مالحظه همه تحرکات
ممکن حریف  ،طراحی گردیده است.
نظریه پردازان بازی  ،وقتی واژه ی حداقل حداکثر را به کار می برند منظورشان استراتژی عقالیی
است که صرفنظر از آنچه که حریف انجام می دهد  ،حداکثر زیان را حداقل یا حداقل سود را برای
بازیگر حداکثر کند.استراتژی حداقل حداکثر برای حفاظت یك بازیگر در مقابل حریفی است که
بهتر بازی می کند .بازیگر عقالیی در مثال فرضی  ،مسيرش را عوض خواهد کرد  ،چرا که این
انتخاب حداکثر زیان بازیگر را به حداقل می رساند.
اصطالح ”کم -زياد“ در مدل نظريه بازی
صرف نظر از اینکه حریف چه کاری را انجام می دهد خط مشی گذار بایستی به دنبال بازده بهينه
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باشد.دستيابی به این هدف می تواند از طریق کاهش حداکثر زیان یا افزایش حداقل سود باشد.
"کم -زیاد "
اکثر نظریه پردازان «کم-زیاد» را به عنوان بهترین استراتژی عقالیی می شناسد.

چرخه خط مشی گذاری

عوامل خارجی

دستور کار

تهيه و
تدوین

قانونی کردن
و بررسی و
تصویب

اجرا

ارزیابی

اصالح تغيير
خاتمه

عوامل داخلی

مراحل خط مشی گذاری شکل گيری

اجرا

ارزشيابی

فصل سوم :
رويكردهای خط مشي گذاری
وقتی که از رویکردهای تجزیه و تحليل خط مشی صحبت میشود ،منظور روشهای متعددی
است که توسط محققان علوم اجتماعی در مورد تجزیه و تحليل خط مشی انجام گرفته است .هر
تحليل گر خط مشی به طور صریح یا غيرصریح رویکردر را به کار میگيرد که با شرایط و
ویژگیهای او سازگاری بيشتری دارد .با این وجود هيچ دیدگاه واضح و منحصر به فردی برای
تجزیه و تحليل خط مشی وجود ندارد (دابنيك و باردس.)5008 ،
شاید متداولترین رویکرد مورد قبول ،تشخيص مراحل فرایند خط مشی و پس از آن تجزیه و
تحليل عوامل تعيين کننده هر مرحله خاص باشد و به آن رویکرد فرایندی ،خط مشی گفته
میشود .در رویکرد تخصصی ،خط مشی به عنوان یك حوزه کامالً ویژه و مجزا مورد مطالعه
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قرار میگيرد .اقبال آن چنانی نسبت به این رویکرد وجود ندارد و معموالً این حيطه از مطالعات
به همراه سایر جنبههای برنامه ریزی استراتژیك مطالعه میشود .در رویکرد منطقی –اثبات گرا
که رویکرد رفتاری و یا عملی نيز ناميده میشود ،استفاده از نظریهها ،مدلها ،آزمون فرضيهها،
دادههای پيچيده ،روش مقایسهای و تحليل آماری دقيق استنتاج شده قياسی را توصيه میکند.
رویکرد اقتصاد سنجی ،رویکرد دیگری است که بيشتر مبتنی بر نظریههای اقتصادی است که در
آنها فرض میشود .طبيعت و سرشت انسان ذاتاًعقالنی است و یا منافع شخصی محض به آن
انگيزه میدهد.
در سالهای اخير استفاده از روشهای علمی همچون رویکردهای منطقی –اثباتگرا و
اقتصادسنجی در بررسی خط مشی کاهش یافته است .افرادی که با بررسی علمی خط مشی
مخالفند ،رویکردی را ترجيح میدهند که به وسيله آن قضاوتهای شخصی مهمتر از نظریههای
علمی و اثبات گرایی است .این رویکرد اصطالحاً پدیدارشناسی یا فرا اثبات گرایی ناميده
میشود .رویکرد مشارکتی ،جدیدترین رویکردی است که روابط نزدیك با چالش های فرا اثبات
گرایی دارد و دربرگيرنده بخش عظيمی از منافع و ارزشهای سهامداران متعدد در فرایندهای
تصميم گيری خط مشی میباشد .در این رویکرد ،منافع جمع کثيری از طریق یك سری مباحث
استداللی نقش دارد (لستر و استوارت .)5000 ،به هر حال رویکردهای متعددی در زمينه خط
مشی وجود دارد .برخی رویکردهای مهم دیگری که در مطالعات انجام گرفته پيشين به آنها
اشاره شده است عبارتند از رویکردهای هنجاری ،ایدئولوژیکی ،تاریخی و غيره.
خط مشی با رویکرد حل مسئله یعنی  ،برطرف نمودن مسئله ای از مسائل عمومی جامعته استت
(کمبود کاالی ضروری  ،پيشگيری از یك بيماری  ،ارائه خدمات آموزشی و  . ) ...لذا سوالی که
با این رویکرد مطرح می شود این است که (مسئله تا چه حد برطرف شده ؟و چه تاثيراتی پس
از اجرای خط مشی بر جامعه هدف داشته است ؟)
رويكرد های تحليل ارزيابي خط مشي
رویکرد کارکردی
رویکرد ساختاری
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رویکرد سياسی
رویکرد تغيير و توسعه
رویکرد فرایندی
رويكرد کارکردی
یك فعاليت وظيفه ای است .
نتایج و اتفاقاتی که در هر مرحله ازفرایند خط مشی گذاری اتفاق می افتتد را متورد بررستی و
تحليل قرار می دهد.
تالش در جهت پيش بينی یا تخمين تاثيرات  ،نتایج  ،هزینه ها و منافع خط مشی است .
تمر کز روی اهداف و ميزان تحقق آن است.
رويكرد ساختاری
خط مشی به اجزاء تشکيل دهنده خود تقسيم می شود و اجزاء آن بررسی می شوند.
فرض  :قسمت های تشکيل دهنده درست طراحی شده اند و صحيح عمل می کنند.
رويكرد باز خوردی
ارزیابی یك بازخورد به آنچه اتفاق افتاده است و موارد زیر را برسی می کند:
 -7وسعتی که در آن تعهد مطابق اهداف تعيين شده انجام شده است.
 -5خط مشی گذاران تا چه حد  ،اختيارات قانون گذاری خود را در چارچوب قانونی تعيين
شده بکار گرفته اند.
رويكرد سياسي
ارزیابی مانند سایر عوامل خط مشی گذاری عمومی  ،سياسی است  .و اشاره به توليد اطالعتات
در مورد ارزش با نرخ در آمد سياسی ( ميزان مقبوليت و تغييرات مثبت ) دارد .
اهداف خط مشی با توجه به ارزشهای سياست مداران تعيتين متی شتود( شتاخص هتای آن را
سياستمداران تعيين می کنند) .لذا ارزیابی نيز بر اساس سيستم ارزشی و معيارها و استانداردهای
آنان سنجيده می شود.
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خط مشی عمومی ابزاری برای ایجاد آمادگی جهت انجام تغييرات مطلوب در زمينه های مختلف
در یك کشور و همچنين تخصيص منابع برای توسعه است  .لذا ارزیابی بررسی موثر بودن خط
مشی در تخصيص منابع و ميزان فراهم شدن زمينه توسعه کشور است.
رويكرد فرايندی
خط مشی در قالب یك فرایند تحليل می شود .مراحل پشت سر هم خط مشی گذاری و وظایفی
که در هر مرحله باید انجام شود  ،مشخص می شود  .لذا در ارزیابی مرحله به مرحله و در هتر
مرحله سلسله اقداماتی که انجام می شود مورد بررسی قرار می گيرد.

فصل چهارم :
مدل های تدوين خط مشي
مدل خط مشی گذاری عمومی یك چارچوب مفهومی پویا است که میتواند ما را در تشریح،
پيش بينی ،تجویز و بازسازی واقعيت یاری دهد (گری و دلون .)7216 ،تا کنون در مطالعات
صورت گرفته مدلهای زیادی برای خط مشی گذاری عمومی ارائه گردیده است .برخی از این
مدلها عبارتند از مدل نهادی ،فرایندی ،گروهی ،عقالیی ،ادراکی ،سيستمی ،تدریجی ،انتخاب
عمومی ،تلفيقی ،آشوب ،بحران و مدل اجتماعی (الوانی و شریف زاده .)7831 ،مهمترین
مدلهایی که در اکثر مطالعات مورد تلکيد قرار گرفتهاند عبارتند از مدل نهادی ،مدل فرایندی و
مدل سيستمی .در مدل فرایندی تلکيد بر نقش سازمانهای دولتی در تعيين خط مشی عمومی
است.
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به طور کلی فعاليتهای سياسی بر مؤسسات دولتی نظير قوای سه گانه ،سازمانهای محلی و
شهرداریها متمرکز است .از لحاظ قانونی خط مشی عمومی بوسيله این نهادها تعيين ،اجرا و
اعمال میشود .البته باید در ارزیابی تلثير ساختار بر خط مشی محتاط بود .احتماالً ساختار و
خط مشی هر دو تحت تلثير نيروهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارند .حتی اگر دریابيم که
تشکيالت نهادی نيز اندک تلثيری بر خط مشی عمومی دارند ،این یافته ارزش چندانی ندارد.
در مدل فرایندی میتوان فرایند خط مشی را به مثابه مجموعهای از فعاليتهای سياسی در قالب
مراحل شناسایی مشکل ،تدوین راه حل ،قانونی کردن ،اجرا و ارزیابی در نظر گرفت .در این
مدل نظر بر این است که محققان علوم مدیریت باید مطالعات خود را در مورد خط مشی عمومی
فقط به این فرایندها محدود کنند .عليرغم دیدگاه محدود در مدل فرایندی ،این مدل میتواند در
درک فعاليتهتای مختلفتی که در خط مشی گذاری اجتترا میشوند مفيد باشد .درمدل سيستمی
خط مشی عمومی به عنوان عکس العمل سيستم به نيروهایی در نظر گرفته میشود که از محيط
بيرون بر آن تلثير میگذارد .محيط به شرایطی اطالق میشود که در داخل تشکيالت و محدوده
سيستم نباشد .برونداد سيستم ،منابع تخصيص یافته به صورت تصميمات و اقداماتی است که در
قالب خط مشی پدیدار میشود (ایستون.)7223 ،
تعريف مدل:
مدل یك چارچوب مفهومی ایستا یا پویا قلمداد شده که می تواند ما را در تشریح  ،پيش بينی ،
تجویز و بازسازی واقعيت یاری دهد.
ویژگی های مدل:
مدلها برداشتهائی انتزاعی از دنيای واقعيات هستند
مدل باید ساده و خالصه بوده و قدرت نظم دهندگی داشته باشد
مدل باید گویای جنبه های اصلی و مهم پدیده مورد نظر باشد
مدل باید با واقعيتها هماهنگی و تطابق داشته باشد
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مدل باید اثربخش و مفيد باشد و در کاربردها ،اهل حرفه را یاری دهد
مدل باید به تسهيل امر تحقيقات و بررسی ها کمك کند
مدل باید در تبيين و تشریح پدیده ها کارساز و موثر باشد
فوايد مدل ها:
اندیشه های ما را در مورد خط مشی و سایر مسائل اجتماعی ،به طور ساده و روشتن بيتان
می کنند
جنبه های مهم مشکالت خط مشی را شناسایی می کنند
با تاکيد بر ویژگيهای اصلی مسائل و مشکالت ،ما را قادر به ایجاد ارتباط بتا یکتدیگرمی
سازند.
با تشخيص مسائل مهم از غيرمهم ،ضمن ایجاد درک بهتر از خط مشی عمومی ،به ما ایتن
توانایی را می دهند که تالشهای خود را در جهت روشن هدایت کنيم.
شرایطی فراهم می کنند تا بتوانيم بترای ختط مشتی عمتومی و پتيش بينتی پيامتدهای آن
پيشنهادهایی را ارائه دهيم.
انواع مدل های مورد بررسي در اين بحث:
مثلث آهنين
خوشه ای
نهادی
فرایندی
عقالیی
مدل مثلث آهنين
دستور کار به وسيله سه گروه تهيه و مطرح می شود:
نمایندگان کليدی کميته های انتخاب شده که در ارتباط با مساله هستند.

18

دوره هاي بعد ازانتصاب ويژه مديران  :مبانی خط مشی گذاري (،تدوين و صورت بندي )

مامورين دولتي

بوروکرات های سازمانی که وظيفه پاسخ گویی به مسایل و مشکالت برای خط مشی را به
عهده دارند.
گروه های متقاضی ذی نفع در مساله
مثلث آهنين یك شبکه بهم پيوسته ازکميته های تخصصتی مجلتس،ادارات دولتتی منشتعب از
سطوح ميانی قوه مجریه و گروه های ذی نفوذ تجاری قدرتمند ،با هم می کوشند تا خط مشتی در
بخش خاصی را محدود کنند.
مدل گروهي يا خوشه ایGroup Model
نظریه خط مشی گذاری گروهی بر این فرض مبتنی است که « تعامل بين گروه ها  ،عامتل اصتلی
تعيين خط مشی است».
افرادی که به طور رسمی یا غير رسمی تشکل می یابند  ،خواستار برآورده شدن نيازهتای ختود از
طریق دولت هستند.
نقش افراد زمانی موثر خواهد بود که فقط به منزله بخشی از یك گروه یا به مثابه نماینده آن  ،برای
کسب منافع گروه مذکور اقدام کنند .گروه به منزله ی یك حلقه ارتباطی بين افراد و دولتت عمتل
می کند .در واقع مقصود از تالش و کشمکش گروه ها ،نفوذ در فرایند خط مشی گتذاری عمتومی
است.

وظيفه نظام سياسي مديريت تعارض گروهي از طريق موارد زير است:
ایجاد نظم و ضابطه در تعامل گروهی
ایجاد مصالحه و موازنه ميان منافع گروه ها
تسری مصالحه و سازش گروه ها به جریان شکل گيری خط مشی عمومی
محقق ساختن و اجرای توافق ها و مصالحه نامه ها
خط مشی عمومی هميشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهی است .نقطه تعادل از طریق
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تغيير گرایش خط مشی به سوی منافع برخی از گروه های ذینفع تعيين می شود .این انتظار وجود
دارد که تغيير ميزان نفوذ هر گروه ذینفع  ،تغييراتی را در خط مشی عمومی به وجود آورد .به این
ترتيب معموال خط مشی ها  ،همسو با مواضع گروه هایی هستند که از نفوذ بيشتری
برخوردارند.
مراتب نفوذ گروه ها به عوامل زير بستگي دارد :
توانایی های اعضاء  ،امکانات مالی  ،قدرت سازماندهی و رهبری  ،ميزان دسترسی به تصتميم
گيرندگان و هماهنگی قبلی با آن ها
مدل عقاليي Rational Model
یك خط مشی وقتی عقالیی است که به حداکثر « سود اجتماعی» برسد  ،از این رو دولتت هتا
باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که منجر به منافعی در جامعه شده که این منتافع بيشتتر از
هزینه ها شود  ،همچنين دولت ها باید از خط مشی هایی که منافعش بيشتر از هزینته هتا نمتی
شود  ،خودداری کنند.
دو رهنمون مهم در اين تعريف از حداکثر سود اجتماعي وجود دارد:
خط مشی که هزینه اش از منافعش بيشتر است نباید انتخاب شود.
از ميان خط مشی های مختلف  ،تصميم گيرندگان باید آن خط مشی را انتخاب کنند که
بيشترین سود را با توجه به هزینه هایش ایجاد می کند.
اين مدل بر سه فرض اساسي استوار است :
دسترسی خط مشی گذار به تمامی اطالعات مورد نياز
شناخت روشن از ترجيحات و خواسته ها
برخورداری خط مشی گذار از استداللی کلی نگر که امکان بررسی همه جانبه و جامع همه
راه حل ها و مقایسه ی آن ها را به وی می دهد.
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مراحل سياست گذاری براساس مدل عقاليي به شكل زير است:
تعيين اهداف
درجه بندی ارزش ها
مشخص کردن ترجيحات
شناسایی تمام گزینه های مناسب
محاسبه همه نتایج گزینه ها و مقایسه آن ها و انتخاب گزینه یا ترکيبی از گزینه ها که می
تواند بيشترین ارزش را به حداکثر برساند.
موانع خط مشي گذاری بر مبنای مدل عقاليي:
عدم اجماع بر ارزش ها و اهداف اجتماعی مشخص
عدم قابليت مقایسه و ارزش گذاری بسياری از ارزش ها و اهداف
خط مشی گذاران به دنبال حداکثر سازی دستيابی به اهداف نيستند.
سرمایه گذاری فراوان در روند اجرای برنامه ها مانع توجه به سایر گزینه های ممکن می
شود.
موانع بی شماری بر سر راه جمع آوری اطالعات کافی جهت ارزیابی همه ی گزینه ها
وجود دارد.
راه های ارتقای عقالنيت تصميمات مديران:
مدل سازی
کاربرد ریاضيات و آمار
جداول تصميم گيری
جداول ارزیابی
خط مشی گذاری تجربه گرا
شاید مدل عقالیی در سطوح کالن اجتماعی کارکرد بسياری نداشته باشد  ،اما در تصميم گيری
های سازمانی و خرد که دارای وضعيت نسبتاً ثابت ،دسترسی به اطالعات الزم و معيارهای کمی
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هستند  ،قابليت باالیی دارد .در حوزه های تکنيکی و فنی هم می توان از این مدل استفاده کرد.

برای انتخاب يک خط مشي عقاليي ،خط مشي گذاران بايد:
 .7بر همه اولویتهای ارزشی جامعه و اهميت آنها واقف باشند.
 .5با همه گزینه های موجود خط مشی آشنا باشند.
 .8همه پيامدهای ممکن را برای هر گزینه خط مشی پيش بينی کنند.
 .4نسبت منفعت به هزینه را برای همه گزینه ها محاسبه کنند.
 .2کاراترین گزینه را به عنوان خط مشی مطلوب انتخاب کنند.
مدل احساس :ادراک درفرايند عقالئي
تعریف مسئله شامل دو مرحله متمایز از هم می باشد:
 .7احساس مشکل
 .5ادراک مشکل
در مرحله احساس ،خط مشی گذاران عارضه هتا ورویته هتای بيرونتی مشتکل رادر متی یابنتد
ودرمرحله ادراک به ریشه یابی مشکل اقدام می کنند.
مدل ساده"احساس مشکل – ادراک مشکل "برای تحليل خط مشی گذاری ها مفيد بتوده وختط
مشی گذاران وتحليل گران خط مشی را یاری می دهد تا به نتایج موثرتری درتصتميم گيتری هتا
وتحليل هایشان دست یابند.

موانع خط مشي گذاری عقاليي
 .7معموالٌ هيچ منفعت اجتماعی وجود ندارد که در مورد آن توافق کلی وجود داشته باشتد ،بته
جز منافع افراد و گروههای معدود که بسياری از آن منافع نيز با هم در تعارض هستند.
 .5منافع و هزینه های بی شماری را که با هم سازگار نيستند نمی توان مورد بررسی قرارداد.
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 .8خط مشی گذاران برای اتخاذ تصميمات بر مبنای اهداف اجتماعی انگيزه ای ندارند در عتوض
آن ها سعی می کنند که پاداشهای خود یعنی قتدرت ،موقعيتت ،انتختاب(انتصتاب) مجتدد،
امکانات مالی و غيره را افزایش دهند و در نظر گيرند.
 .4خط مشی گذاران جز اینکه به رفع نيازها برای پيشرفت امور بپردازند  ،انگيزه برای افزایش نفع
خالص اجتماعی ندارند ،آنها به تحقيق خود برای یافتن« بهترین راه ادامه نمی دهنتد و زمتانی
که راهی را بيابند که « عملی باشد» جستجو برای یافتن دیگر گزینه ها را متوقف می کنند.
 .2سرمایه گذاری عظيم در مورد برنامه ها و خط مشی هتای کنتونی ،ختط مشتی گتذاران را از
بازبينی گزینه هایی که در جریان تصميم گيریهایی قبلی  ،مورد قبول واقع نشده اند ،بتاز متی
دارد.
 .6در جریان خط مشی گذاری موانع بی شماری نظير هزینه جمع آوری  ،دسترسی به اطالعات و
زمان الزم برای جمع آوری اطالعات وجود دارد.
 .1توانایی پيش بينی در علوم رفتاری و اجتماعی و همچنين علوم زیستی و فيزیکی به حدی نيست
که خط مشی گذاران قادر باشند تا همه منافع و هزینه های احتمالی حاصل از اجرای هر گزینه
( خط مشی ) را کامالً درک کنند.
 .3زمانی که ارزش های مختلف سياسی  ،اقتصادی و فرهنگی دخالت دارند  ،خط مشی گذاران حتی
به کمك پيشرفته ترین فنون تحليلی و روشهای پردازش رایانه ای قدرت کافی برای محاسبه دقيق
هزینه ها ومنافع را نخواهند داشت.
 .2برای کاهش احتمال پيامدهای ایذائی و غير قابل پيش بينی  ،به دليل عدم قطعيت در مورد نتایج
گزینه های مختلف خط مشی ،خط مشی گذاران مجبورند تا آنجا که ممکن است به خط مشيهای
قبلی متکی باشند.
 .70ماهيت تقسيم کار و تخصصی شدن خط مشی گذاری عمومی در دیوان ساالریهای بزرگ،
هماهنگی در فرایند تصميم گيری را مشکل می نماید ،زیرا در موقع تصميم گيری نمی توان نظر
همه متخصصان را در زمينه های مختلف در اختيار داشت.
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مدل نهادیInstitutional Model
سازمان های دولتی در طی دورانی طوالنی  ،کانون اصلی مطالعات علوم سياسی بوده اند .به طور
کلی فعاليت های سياسی بر حول محور نهادهای خاص دولتی نظير قوای سه گانه مقننه  ،مجریه و
قضائيه  ،سازمان های محلی و شهرداری ها بوده است.
از این رو رابطه خيلی نزدیکی بين خط مشی عمومی و نهادهای دولتی وجود دارد.دقيقاً زمانی بته
یك خط مشی  ،عمومی گفته می شود که چندین موسسه دولتی آن را پذیرفتته  ،اجترا و اعمتال
کنند.
اتخاذ خط مشي به وسيله ی نهادهای دولتي دارای چند ويژگي است :
رابطه خيلی نزدیکی بين خط مشی عمومی و نهادهای دولتی وجود دارد.
به یك خط مشی ،زمانی عمومی گفته می شود که به وسيله چندین موسسه دولتی پذیرفته
شده ،اجرا و اعمال شود.
قبل از هر چيز دولت به خط مشی ها مشروعيت می بخشد.
دولت با در دست داشتن قدرت اجرائی ،خط مشی های متخذه را در سطح جامعه در مورد
همگان به اجرا در می آورد؛ در حالی که این توانایی در دیگر موسسات جامعه وجود ندارد.
نهادها ممکن است آنچنان سازمان یافته باشند که اجرای یك خط مشی را تسهيل کنند و
برای اجرای خط مشی دیگر موانعی ایجاد نمایند.
این نهادها ممکن است در پی برخی منافع مشخص در جامعه باشند در حالی که دیگران را
از آن منفعت محروم سازند.
نهادها می توانند به افراد خاصی در اجتماع مزیتی بدهند و یا مزیتی را از دیگر گروهها دریغ
کنند.
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ساختار نهاد های دولتی ممکن است  ،هم در وضع و هم در اجرای خط مشی نقش تعيين
کننده ای داشته باشد.
مدل فرايندی Process Model
اجرای خط مشی گذاری در یك مقطع خاص و به صورت یك عمل مستقل صورت نمی گيرد ،بلکه
به صورت یك چرخه ،فرایندی را تشکيل می دهد که شامل چندین فعاليت و مرحله است .بدین
مفهوم که عوامل و خط مشی گذاران بی شماری که نقش اساسی دارند  ،وظایف مختلفی را در
راستای انجام و اجرای فرایند خط مشی گذار ی ایفا می کنند.
بر اساس این مدل فرآیند خط مشی را می توان به مثابه مجموعه ای از فعاليتهای سياسی در قالب
مراحل شناسایی مشکل ،تدوین راه حلها ،قانونی کردن (جلب حمایت و تائيد نهادهای قانونگذاری،
اجرایی ،قضایی) ،اجرا و ارزیابی (تشخيص اینکه آیا راه حلهای منتخب در چهارچوب خط مشی،
مشکل را برطرف می کنند و مورد قبول قرارمی گيرند) ،در نظر گرفت.
به طور خالصه می توان فرایند خط مشی گذاری را به مثابه مجموعه ای از فعاليت های سياسی در
قالب مراحل «شناسایی مشکل»«،تدوین راه حل ها»«،قانونی کردن»«،اجرا» و «ارزیابی» در نظر گرفت.
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فصل پنجم :
مشكالت و تنگناهای خط مشي گذاری
اهداف نهایی خط مشیهای عمومی ارتقای کيفيت تصميمات و برنامههای آینده سازمان  ،جهت
بهبود کيفيت جنبههای زندگی بشری است .با توجه به این مسلله بکارگيری نيروهای کارآمد و
ساختارهای سازمانی مؤثر ،عنصر مهمی در کوششهای سازمان جهت اجرای موفقيت آميز خط
مشیهای عمومی بوده و عدم وجود چنين وضعيتی عامل بازدارنده محسوب میشود .در
کشورهای جهان سوم غالباً این مشکل وجود دارد (والتر و ميلر.)5000 ،
چون هدف گذاری سياستها و خط مشیها معموالً متعدد ،متضاد و مبهم بوده و به دليل
محدودیتهای شناختی خط مشی گذاران و محرکهای متعدد محيط بيرونی ،پيش بينی تمامی
محدودیتها و فشارهای مربوط در سياست گذاری غيرممکن به نظر میرسد .اجرای خط
مشیها در عمل با مشکالتی مواجه است (اندرسون .)7236 ،عدم صالحيت و شایستگی اداری
معموالً در شکل بوروکراسیهای بسيار دست و پاگير موجب به تلخير افتادن اجرای برنامهها
میگردد .در حالی که در جوامع صنعتی اجرای خط مشیهای عمومی توسط کارکنان سازمان
جهت اهداف و روشهای بیشماری صورت میگيرد.
هدف نهایی در کشورهای در حال توسعه از اجرای سياستهای عمومی دستيابی به اهداف
دولتی مشخص شده در طرحهای توسعه ملی است (دای.)7223 ،
موانع دستيابي به اجرای کامل خط مشي های عمومي
اجرای ناقص خط مشی های عمومی از مشکالتی است که تمامی کشورها ،هم پيشرفته و هم در
حال توسعه ،با آن مواجه اند .در مسير اجرای کامل خط مشی های عمومی ،موانع متعددی وجود
دارد؛ عوامل بازدارنده اجرای کامل خط مشی ها ،به سه دسته کلی تقسيم شده اند:
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 )7عوامل بازدارنده ناشی از سياستگذاری
 )5عوامل بازدارنده ناشی از محيط
 )8و عوامل بازدارنده ناشی از ساختار
سياستگذاری اشتباه ،شکست اجرای خط مشی های عمومی را در پی دارد .اشتباهاتی که در
سياستگذاری صورت می پذیرد ،خود ناشی از عوامل گوناگونی است که همه آنها را می توان
در چهار بخش خالصه کرد:
 )7هدف گذاری مبهم و غيرواقعی
 )5نادرستی نظریه خط مشی
 )8کمبود تعهد سياستگذاران نسبت به اجرای خط مشی
 )4نبود توافق همگانی بر خط مشی اتخاذ شده
دومين دسته از عوامل بازدارنده را عوامل بازدارنده محيطی تشکيل می دهد .توجه سياستتگذاران
و مجریان به عوامل محيطی ،در اجرای موفق خط مشی بسيار موثر و بتا اهميتت استت .عوامتل
بازدارنده محيطی به این ترتيب معرفی و مورد بحث قرار گرفته است:
 )7حوادث غيرمترقبه
 )5کمبود زمان و منابع
 )8کمبود حمایتهای عمومی
 )4فناوری نامتناسب
دسته سوم از عوامل بازدارنده اجرای کامل خط مشی را عوامل ساختاری تشکيل می دهد .ایتن
عوامل مربوط به ضعف ساختار اجرایی است .این عوامل عبارتند از :

 )7نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی
 )5مشخص نبودن وظایف و مسئوليتها
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 )8کمبود ارتباطات

مامورين دولتي

 )4نبود نظام ارزیابی عملکرد

موانع و مخاطرات تصميم گيری و خط مشي گذاری

 -7عدم تمايل به آينده نگری و گرايش به نتايج زودرس:
دالیل تمایل به آینده های زودرس
الف) گرایش به اخذ تصميماتی که نيازهای زودرس را ارضا می کند.
ب) دوری از احتماالت مبهم و مخاطراتی که حاصل دورنگری و تصميم گيری های بلند مدت
است.
ج) پيچيدگی دشواری تصميم گيری های دورنگر
-5جزئي نگری و يک بعدی شدن در تصميمات:
دالیل:
الف) فقدان دید کلی نگر
ب) توجه به یك جنبه و غفلت از سایر جنبه ها
ج) عدم توجه به محيط های مختلف موثر بر موضوع تصميم
-8نارسايي های اطالعاتي در تصميم گيری:
دالیل:
عدم وجود یك پایگاه متمرکز و معتبر اطالعاتی
سلسله مراتب سازمانهای دولتی باعث تغييرات زیادی در اطالع رسانی می شود و صحت
اطالعات را خدشه دار می کند.
عدم وجود مرجعی برای کنترل اطالعات و اطمينان از صحت آنها
غفلت از دریافت نظرات مردم
-4گرايش ساده انگاری و به دنبال راه حلهای ساده رفتن:
دليل:پرداختن به مشکالت عارضی و ظاهری باعث می شود که خط مشی گذاران از دریافت
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مامورين دولتي

عوارض و تبعات
مغفول ماندن علل اصلی به وجود آورنده مشکل
تصویب راه حلهای مسکن و موقت
بروز مشکل از جای دیگر در آینده

-2اعمال نظر شخصي در تصميم گيری و اتكای بيش از حد بر تجربيات:

عوارض:
 تصميم گيری جنبه صوری پيدا می کند.
 جمع آوری اطالعات به اطالعات موافق منحصر می شود.
 معيار سنجش دستخوش اعمال نظر و سليقه شخصی می شود.
 اتکا به نظرات فردی به عنوان مالک تصميم گيریها باعث می گردد بته نظترات و آرای
دیگران و اطالعات و آمار ناموافق توجه نشود.
 خودکامگی تصميم گيرندگان باعث می گردد که گاهی اوقات مستاله ای کته راه حتل
تجربه شده و ساده ای دارد مدت ها الینحل بماند و اتالف منابع و امکانات بستياری را
سبب شود.
-6عدم تمايل به اجرای آزمايشي خط مشي ها و فقدان بازخورد فرايند خط مشي
گذاری عمومي:
در اغلب تصميم گيری ها عمومی تصميم گيرندگان تحت فشارند و برای رفع مشکالت و اتخاذ
تصميم ها فرصت زیادی در اختيار ندارند
اجرای آزمایش ،بهترین روش برای حصول اطمينان از موثر بودن خط مشتی در عمتل استت.
مکانيزم بازخورد باعث می گردد نقاط قوت و ضعف تصميم ها را دریابند و نسبت به اصالحات
الزم اقدام به موقع انجام دهند.
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-1عدم تمايل به تصميم گيری:

مامورين دولتي

از طریق:
الف -ارجاع تصميم به مقامات باالتر
دالیل:
عدم وجود فضای حمایتی برای تصميم گيرندگان
رابطه نامتعادل بين اختيارات و مسئوليتهای تصميم گيرندگان
نبودن ستادهای پشتيبانی تخصصی و اطالعاتی برای کمك به تصميم گيرندگان
نارسائيهای فنی و تخصصی
عدم همکاری بين مراجع علمی و فنی با تصميم گيرندگان
ب_ عدم تمایل به تصميم گيری در بين اعضای بخش دولتی
دالیل:
عدم وجود حمایت معقول و کافی برای تصميم گيرندگان از سوی مقامات باالتر
نداشتن اختيارات کافی
قوانين و مقررات دست و پا گير
تشریفات مختلف قانونی
مسئوليت بسيار در برابر مردم و جامعه
عدم هماهنگی واحدها با هم
-3انعطاف ناپذيری تصميمات:
دالیل:
تفکر و بينش تصميم گيرندگان نسبت به محيط
نوع نگرش و روح بی اعتمادی به مجریان در زمان اتخاذ تصميمات
-2وضع خط مشي های صوری و ظاهری:
این نوع خط مشی ها باعث بی اعتمادی مردم به خط مشی گذاران می گردد.
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ارزیابی نکردن واقع بينانه خط مشی باعث تشدید بی اعتمادی می شود.
-70عدم آگاهي عامه مردم و احساس بي نقشي آنها در جامعه:در اين شرايط بايد مردم
را به نقششان در خط مشي گذاری آگاه ساخت و آنان را به ايفای اين نقش عالقه مند
ساخت:

به تعبير دیگر مشکالت عمده در خط مشی گذاری که باعث می شود پشتوانه قوی برای نظام
خط مشی گذاری نباشد عبارتند از:
عدم آگاهی مردم و احساس بی نقشی
عدم وجود ساختاری که مردم را در خط مشی گذاری سهيم کند.
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فصل ششم :
تدوين دستور کار برای خط مشي گذاری
ماهيت دستور کار بيان کننده پيچيدگيهای زیادی در نحوه قرار گرفتن یك موضوع در دستور
کار دولت یا سازمانهای دولتی است .این پيچيدگی از احساس نياز به خط مشی در احزاب و
گروهها تا افراد یا حتی خود دولت شروع و تا قانع سازی دولت جهت بررسی و پاسخ به آن
ادامه مییابد.

انواع دستور کار:
 -7دستور کار عمومي (منظم):
دستور کار عمومی دربرگيرنده مسائل ،موضوعات و چالشهایی است که تعداد زیادی از افراد
جامعه آن را حس کرده و تحت تلثير آن قرار گرفته و آن را پذیرفتهاند .این مسئله یا چالش از
طریق مذاکره و گفت گو بين افراد جامعه ،گروههای سياسی و اجتماعی ،نخبگان و منتقدان طرح
میشود و توجه بازیگران خط مشی را به خود جلب مینماید .مسئله عمومی ممکن است
پيامدهایی مانند کاهش تقاضا ،کاهش مصرف و یا رای به اعتياد به مواد مخدر را توسعه دهد.
دستور کار باید مورد توجه عموم مردم قرار گيرد وگرنه موضوعی حاد و حائز اهميت محسوب
نمیشود و در دستور کار عمومی قرار نمیگيرد و به دستور کار سازمانی هم صعود نمیکند.
تعداد موضوعات دستور کار عمومی بسيار گسترده بوده و اولویت آنها تحت تلثير فشار
پيشتيبانان و موافقان تعيين میشوند.
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 -5دستور کار سازماني (رسمي):

در حقيقت پذیرش یك مسئله توسط سازمانهای دولتی به معنی رسميت دادن به یك مسئله
میباشد .رسيدن مسئله عمومی به دستور کار سازمانی ،به منزله ارتباط ميان مشارکت نظرات
عامه مردم و تصميم گيری نخبگان است وانتظار میرود دستوری برای عمل دولت مشخص
شود .هنگامی که موضوعی در دستور کار رسمی قرار میگيرد ،فرایند خط مشی گذاری مربوط
به آن ،آغاز میشود.
مسائل گستردهتر که بخش بيشتری از مردم را دربرمیگيرند و همچنين مسائل پيچيدهتر که در
چند حوزه درگير باشند شانس بيشتری برای در دستور کار سازمانی قرار گرفتن دارند و حتی
ممکن است مدت زمان بيشتری نيز در دستور کار باشند( .کرم ا ...دانشفرد)
تنظيم دستور کار در سياست گذاری عمومي
چرا برخی موضوعات وارد دستورکار )(Agendaمی شوند درحالی که بقيه نادیده گرفتته متی
شوند؟ چرا به برخی راهکارها نسبت به دیگر راهکارها توجه بيشتری می شود؟ برخی از پاستخ
های های ما به این پرسش ها ،بر شرکت کنندگان ) (participantمتمرکز می شتود .متا متی
خواهيم بدانيم چه کسی و چرا بر دستور کارها و راهکارها تاثير می گذارد؟ سایر پاسخ هتا بته
فرآیندهایی برمی گردد که شرکت کنندگان ازطریق آن ها بردستورکارها اثر می گذارند .ما سته
جریان از فرآیندها را باز کرده ایم :مسائل ،خط مشی ها و سياست.
مردم مسائل را تشخيص داده ،طرح هایی برای تغيير سياست هتای عمتومی ارائته متی کننتد و
درفعاليت های سياسی ازقبيل مبارزات انتخاباتی و البی گری گروه های فشتاروارد متی شتوند.
رئيس جمهور ،اعضای کنگره ،کارمندان اداری ،البی گران ،روزنامه نگاران ،استاتيد دانشتگاه و
غيره می توانند درهریك ازاین فرآیندها وارد شوند (تشخيص مساله ،ارائه پيشنهاد و سياستت).
سياست گذاری قلمرو خاص تحليل گران نيست همان طور که سياست قلمترو منحصتربه فترد
سياست مداران نمی باشد .با این وجود ،درعمل ،شرکت کنندگان معموال دریك یا چند شاخه تا
اندازه ای متخصص هستند .برای نمونه شخصيت های علمی بيشتر درارائه خط مشتی وارد متی
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شوند تا سياست ،ولی احزاب بيشتر درسياست درگير می شوند تا نوشتن طرح های مفصل .امتا
ازنظر مفهومی ،شرکت کنندگان تا حدودی متفاوت از فرآیندها دیده می شوند.
هریك از شرکت کنندگان یا فرایندها می توانند به منزله یك محرک یا بالعکس محدودیت عمل
نمایند .به عنوان محرک ،شرکت کننده یا فرایند ،یك موضوع را درجای باالتری در دستور کتار
قرارمی دهد یا راه حلی برای توجه بيشتر به آن ارائه می کند .برای نمونه ریاست کنگره یا یکتی
از کميته های آن می توانند موضوعی را مورد تاکيد قراردهند یا این که یك موضوع به دليل آن
که حادثه مهمی اتفاق افتاده یا یك شاخص معتبر تغيير کرده ،مورد تاکيد قرارگيترد .بته عنتوان
محدودیت ،یك شرکت کننده یا فرایند توجه به یك موضوع یا راه حل را کاهش می دهد .برای
نمونه مخالفت گروه های فشارقوی با یك موضوع ،آن را از صدر دستور کار پایين آورده یا بته
طورکامل ازدستور کار خارج می کند .به عنوان مثالی دیگر ،زمانی که یك مدیر بر اولویت یك
موضوع تاکيد می کند کارکنان را در پرداختن به موضوعات دیگتر محتدود متی کنتد .مستائل
مربوط به هزینه های بودجه ای یك کاال نيزمی تواند توجه جدی به آن را غيرممکن سازد.
تنظيم دستورکار
دستورکار دولتی چگونه تنظيم می شود؟ جواب به این سوال بر سه تبيين متمرکز می شود:
مسائل ،سياست و شرکت کنندگان آشکار.
مسائل:
چرا برخی مسائل نسبت به سایرین توجه مقامات دولتی را بيشتر به خود جلب می کند؟ پاسخ به
دونکته برمی گردد .اول ،وسایلی که مقامات با استفاده از آن ها درباره وضعيت موجود خبرمتی
گيرند و دوم ،راه هایی که از آن طریق ،وضعيت هایی به عنوان مساله تعریف می شوند .دربتاره
وسایل ،شاخص ها را با تمرکز بر رویدادها و بازخورد آن ها موردبحث قرارمی دهيم.
برخی مواقع ،یك شاخص نظام مند ،نشان می دهد که وضعيتی غيرعادی است .شاخص ها برای
ارزیابی اهميت یك وضعيت (مثال وقوع یك مصيبت یا هزینه یك برنامه) و تشتخيص تغييترات
دریك وضعيت مورد استفاده قرارمی گيرند .اهميت و تغيير زیاد ،توجه مقامات را به خود جلب
می کند.
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دوم این که یك رویداد کانونی یك فاجعه ،بحران ،تجربه شخصی یا نشانه قوی بيشتتر از ستایر
وضعيت ها توجهات را به خود جلب می کند .اما این رویداد ،تنها اثرات موقتی دارد ،مگتر آن
که با قرینه ای محکم تر ،نوعی آگاهی ازقبل موجود و یا با رویتدادهای مشتابه دیگتر ،ترکيتب
شود.
سوم این که مقامات ،وضعيت ها را ازطریق بازخورد حاصل از اجرای برنامه های موجود ،خواه
رسمی (مثل بررسی معمولی هزینه ها یا مطالعات ارزیابی برنامه) یتا غيررستمی (مثتل جریتان
شکایت های موجود در دفاتر کنگره) شناسایی می کنند.
بين «وضعيت» و «مشکل» تفاوت وجود دارد .ما هرروزه با همه انواع وضعيت روبرو هستيم و آن
ها جای مهمی را دردستور کارهای سياسی اشغال نمی کنند .زمانی که به این بتاور برستيم کته
برای تغيير این وضعيت باید کاری انجام داد ،وضعيت به صورت مشکل درمتی آیتد و شتانس
بهتری برای قرارگرفتن در دستورکار پيدا می کند.
حاضرین در دولت و پيرامون آن ،وضعيت به مثابه مشکل را به روش های مختلفی تعریف متی
کنند:
ت اوالً ،وضعيت هایی که ارزش های مهم را مختل می کنند به مشکل تبدیل می شوند.
ت ثانياً وضعيت ها درصورتی که با کشورها یا واحدهای دیگر مقایسه شوند تبدیل به مشکل می
شوند.
ت ثالثاً قراردادن یك وضعيت دریك گروه در مقایسه با گروه دیگر ممکن است باعث تعریف آن
به صورت یك مشکل شود .برای نمونه ،عدم وجود حمل و نقل عمومی برای معلوالن می تواند
به عنوان یك مساله حمل و نقل یا یك مساله حقوق مدنی تلقی شود و نحوه برخورد بتا آن بته
طور چشمگيری ازنگاه مردم تاثيرمی پذیرد.
مسائل موجود در دستورکار دولتی ،صرفاً ارتقای جایگاه نمی یابند بلکه ممکتن استت از نگتاه
بيفتند .چرا آن ها تضعيف جایگاه می یابند؟
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ت نخست این که دولت ها ممکن است به مساله ای بپردازند یا نپردازند .درهر حالت ،نگاه ها به
موضوع دیگری معطوف می شود به آن دليل که کاری انجام شده یا این که مردم ازعدم موفقيت
سرخورده شده و از گذاشتن وقت بيشتر روی یك علت ناکام مانده ،امتناع می کنند.
ت دوم این که ممکن است وضعيت هایی که باعث پررنگ شدن یك مساله می شود تغيير کند.
ت سوم آن که مردم ممکن است به وضعيتی عادت کرده یا مشکلی را بازتعریف نمایند.
ت چهارم این که مساله دیگری ظاهر شده و مسائل اولویت دار فعلی را کنار بزند.
سرانجام آن که ممکن است تضعيف توجه به یك موضوع صرفاً به خاطرچرخه ها و موجهتایی
باشد که هرازچندگاهی شکل می گيرند.
برای تنظيم دستورکار ،شناخت مساله ،ضروری است .احتمال باالرفتن یتك موضتوع یتا طترح
دردستورکار چنانچه به مساله مهمی مربوط باشد به طورقابل توجهی افزایش متی یابتد .برختی
مسائل چنان ضروری هستند که تمامی دستورکارها براساس آن ها تنظيم می شوند .زمتانی کته
مساله خاصی ،ضروری شناخته شود با بسياری از راه حل ها ازطرف دیگران مواجه شده ،برخی
راه حل ها پررنگ می شوند درحالی که بقيه از چشم می افتند .بنتابراین کارآفرینتان سياستتی،
منابع قابل مالحظه ای را هزینه می کنند تا درک خود ازمستاله را دردیتد مقامتات قراردهنتد و
تالش می کنند آن ها را متقاعد نمایند مسائل را به شيوه ای که آن ها می بينند بنگرند .شناخت و
تعریف مساله ،تاثير بسيارزیادی برنتایج می گذارد.
سياست:
تبيين دوم برای برجستگی کم یا زیاد دستورکار به جریان سياسی برمی گردد .رویدادهای سياسی
جدای ازتعریف مساله یا پيشرفت طرح های سياستی ،مطابق با پویتایی هتا و قواعتد خودشتان
جریان پيدا می کنند .شرکت کنندگان باتوجه به خلق و خوی ملی تغيير رای می دهند ،انتخابات
مدیریت های جدیدی را وارد عرصه قدرت می کند و هواداری یا توزیع ایدئولوژیکی جدیتدی
را وارد کنگره می کند و انواع مختلتف گتروه هتای فشتار ،تقاضتاهای ختود را از حکومتت
درخواست کرده (یا نمی کنند).
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تحوالت دراین حوزه سياسی ،برنحوه تنظيم دستورکار اثرمی گذارد .برای نمونه ،یتك متدیریت
جدید زمانی که که تلقی خود ازمسائل و طرح هایش را مطرح می کند دستورکارها را درسراسر
شهر تغيير می دهد و باعث توجه به موضوعاتی می شود که احتمال دارد اهميت زیادی نداشتته
باشند .روحيه ملی بسيارمحافظه کارانه ،توجه به ابتکارات پرهزینه را کاهش می دهد درحالی که
روحيه ملی با مدارا اجازه هزینه کردن بيشتر را می دهد .درجریان سياستی ،رضتایت بيشتتر از
ترغيب با چانه زدن بدست می آید .زمانی که شترکت کننتدگان مستائل را متی شناستند و یتا
درجریان سياسی روی طرح هایی توافق می کنند ،این کار را تاحدود زیادی از طریتق ترغيتب
انجام می دهند .آن ها شاخص هایی را تعریف و استدالل می کنند که وضعيت های معينی بایتد
به منزله مشکل تعریف شوند یا آن که استدالل می کنند طرح هایشان این آزمون های منطقی را
ازطریق امکان پذیری تکنيکی یا مقبوليت ارزشی برآورده می سازد .اما درجریان سياسی ،شرکت
کنندگان ،رضایت را با چانه زنی کسب شرایط برای حمایت ،افزودن کاندیداهای انتخاباتی بته
ائتالف با دادن امتيازاتی که درخواست می کنند یا جابجایی از موقعيت های ایده آل به موقعيت
هایی که پذیرش گسترده تر ی به همراه دارد بدست می آورند.
ترکيب خلق و خوی ملی و انتخابی بودن در قياس با منافع سازمان یافته از اهميت بيشتری نتزد
تنظيم گر دستورکار برخوردار است.
گروه های منفعتی اغلب می توانند مانع رسيدگی به طرح هایی شود که نمی خواهند یا اقالمی را
به یك موضوع سطح باال در دستورکار حکومتی اضافه کنند تا مورد رضایت شان واقع شود .آن
ها کمتر دستورکار را خودشان تنظيم می کنند.
شرکت کنندگان آشكار:
ما ميان شرکت کنندگان آشکار و پنهان تفاوت قائل می شویم .گروه بازیگران آشتکار یعنتی آن
هایی که فشار قابل مالحظه و توجه عمومی به آن ها است شامل رئيس جمهور و افراد منصوب
شده از طرف وی درسطوح باالیی ،اعضای برجسته کنگتره و برختی بتازیگران انتختابی ماننتد
احزاب و فعاالن سياسی هستند .گروه نسبتاً پنهان شامل متخصصان دانشگاهی ،بوروکرات هتای
اداری و کارمندان کنگره می شوند .ما به این نکته پی برده ایم که گروه آشکار بر «دستورکارها»
اثر می گذارند و گروه پنهان بر«راهکارها».
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بنابراین شانس ارتقای یك موضوع در دستورکار دولتتی چنانچته آن موضتوع توستط شترکت
کنندگان درگروه آشکار مورد اصرارواقع شود افزایش می یابد و اگر توسط آن ها نادیده گرفتته
شود ،تضعيف می گردد .دولت شامل رئيس جمهور و منصوبان وی به طور خاص تنظيم کننده
قوی دستورکار است و به همين طریق اعضای برجسته کنگره ،رهبران حزبی و مقامتات کليتدی
کميسيون ها.
حداقل تاجایی که به تنظيم دستورکارمربوط است ،مقامات منتخب و افراد منصوب شده ازطرف
آن ها مهم تر از کارمندان دولت یا شرکت کنندگان خارج از دولت هستند .این موضتوع بترای
کسانی که نگران دموکراسی دراین مکان ها هستند یك نتيجه دلگرم کننده استت .ایتن مقامتات
منتخب ،کار خود را تعيين راهکارها یا اجرای تصميمات نمتی داننتد بلکته بته ميتزان زیتادی
بردستورکارها اثر می گذارند.
تعيين راهكار
ليست راهکارهای سياست گذاری عمومی که توجه جدی را به خود جلب می کند چگونه طرح
می شود؟
این راهکارها درجریان سياسی شکل گرفته و به آن محدود می شوند.
متخصصان حوزه های خاص سياستی که تاحدودی همان شرکت کنندگان پنهان اند درایتن
مساله درگير هستند.
شرکت کنندگان پنهان:
متخصصان
راهکارها ،طرح ها و راه حل ها در اجتماعات متخصصان توليد می شوند .این گروه نسبتاً پنهان،
شامل شخصيت های علمی ،پژوهشگران ،مشاوران ،بوروکرات ها ،کارمنتدان کنگتره و تحليتل
گرانی که برای گروه های فشارکار می کنند ،می شود .کار آن ها بترای نمونته برنامته ریتزی و
ارزیابی یا کارگاه های بودجه ریزی درنظام اداری یا سازمان های ستادی در (Hillمحل کنگتره
آمریکا) است.
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این شرکت کنندگان نسبتاً پنهان ،با کمی مسامحه ،اجتماعی منسجم از متخصصان را تشکيل می
دهند .چنين اجتماعی ،برای نمونه ،دربخش بهداشت وجود دارد که شامل زیراجتماعات معتادل
دربخش های کوچك تر مثل ارائه مستقيم خدمات پزشکی و تنظيم غذا و دارو نيتز متی شتود.
برخی ازاین اجتماعات ،مثالً دربخش حمل و نقل ،بسيارپراکنده اند درحالی که بقيه از انستجام
بيشتری برخوردارند .هراجتماع ترکيبی از افراد واقع درکل سيستم است و جهتت گيتری هتا و
منافع متنوعی دارد اما همه دریك چيز مشترکند :تخصصشان و آشنایی با موضوعات درآن حوزه
سياستی خاص.
ایده ها پيرامون این اجتماعات خلق می شوند .افراد ،طرح های خود را به روش هتای مختلفتی
عرضه می کنند .سخنرانی ،ارائه الیحه ،استماع کنگره ،ارائه به مطبوعات ،انتشار مقاله ،گفت وگو
و در جریان برگزاری یك ضيافت .آن ها ایده هایشان را مطرح کرده ،از کاردیگری انتقتاد متی
کنند ،ایده هایشان را کامل کرده و اصالح می کنند و نسخه های جدیدی عرضته متی نماینتد.
برخی ازاین ایده ها معتبرند درحالی که بقيه امکان پذیر نيستند .با این حال ایتده هتای زیتادی
امکان پذیر بوده و درجایی مورد استفاده واقع می شود.
جريان سياستي
توليد راهکارهای سياستی دربهترین شکل به عنوان فرآیندی انتخابی شتبيه بته انتختاب طبيعتی
درزیست شناسی دیده می شود .درآن چه که ما سوپ اوليه سياستی نامگذاری کترده ایتم ایتده
های زیادی شناورند ،با یکدیگر برخورد می کنند ،با ایده هتای تتازه ای مواجته متی شتوند و
ترکيب ها و بازترکيب هایی را بوجود می آورند .ریشه های خط مشی ،ممکن است کمی متبهم
دیده شده و برای پيش بينی ،سخت و برای فهميدن و توليد ،مشکل باشند.
درحالی که ریشه ها تا اندازه ای اتفاقی هستند ،انتخاب ،اتفاقی نيست .نظم از آشفتگی و الگو از
تصادفی بودن از طریق وضع معيارهایی که توسط آن برخی ایده ها برای بقا انتختاب و متابقی
دور ریخته می شوند ،تکامل می یابد .این معيارها شامل امکتان پتذیری تکنيکی،ستازگاری بتا
ارزش های اعضای اجتماع و پيش بينی محدودیت های آینده شامل محدودیت های بودجه ای،
قابليت پذیرش عمومی و پذیرش ازطرف سياست مداران است .طرح هایی که تصور متی شتود
غيرعملی باشند با ارزش های اجتماع سياستی مطابق نيستند ،بيشتر ازآن چه بودجه اجتازه متی
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دهد هزینه دارند ،با مخالفت وسيع هم از طرف توده و هم ازسوی متخصصان مواجه می شوند و
یا این که از استقبال خوبی از طرف سياست مداران منتخب مواجه نمی شوند نسبت بته طترح
هایی که ازاین استانداردها برخوردارند کمتر امکان بقا دارند.
در روند رسيدگی در اجتماع سياستی ،ایده ها دارای اهميت هستند .مدل های فشار ،این فرآینتد
را به طورکامل تشریح نمی کنند .طرح ها برای آن که مورد اطمينان واقتع شتوند تتا حتدودی
برحسب ميزان حمایت یا مخالفتشان ارزیابی می شوند اما تا اندازه ای نيتز بترخالف معيارهتای
منطقی و تحليلی ارزیابی می شوند .کارآفرینان سياستی رسيدگی به طترح هایشتان را بته طتور
تصادفی رها نمی کنند .بلکه رسيدگی به آن ها را ازطرق مختلف و دراجتالس هتای گونتاگون
پيگيری می کنند.

سواالت :
-7تعریفی کلی از خط مشی بيان کنيد.
-5مشخصات یك خط مشی را ذکر کنيد.
 -8مدل خط مشی گذاری عمومی چيست؟
 -4منظور از اجرای خط مشی چيست؟
 -2چرخه خط مشی گذاری را ترسيم نمایيد.
 -6انواع دستور کاررا ذکر کنيد.
 -3مشکالت و تنگناهای خط مشی گذاری را بيان نمایيد.
 -2مدل های تدوین خط مشی را بيان نموده و توضيح دهيد.
-70نحوه تدوین دستور کار به چه شکل می باشد.
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