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 تعريف خط مشي : 

زندگي انسان امروز از هر سو با خط مشي هاي عمومي پيوند خورده است و هر لحظه از زندگي او به 

گونه اي با خط مشييي هاي عمومي اراطاد داردم مسيياچوي آون گلودگي محيط ز سييتش ب دا ييت 

تن خط عموميش گموزشش امنيت جامعهش ادامه خدمات عمومي و بسيييياري مسييياچ  د  ر همه در م

 مشي اي عمومي قرار دارندم

 ود هدف به هدفش محتوا و اثر ناميده مي خط مشي عمومي در برگيرنده اجزاچي است كه اصطالحاً

 گيردممقصدي گفته مي  ود كه خط مشي عمومي براي ني  به گن  ك  مي

ست  شي اطالق« هدف»براي مثال ممكن ا شي از خط م شك  عمومي با دم محتوا به بخ  ح   ك م

ست كه ما را به  ست مي گ د؛  عني محتوا همان طر قي ا شود كه لذا انتخاب گز نه مطووب به د مي

هدف ميرسيياند؛ براي مثال كاهع عوارگ گمركي كا، ش محتواي خط مشييي ااحاه  ييده براي ح  

سطب  شي نيز بر اغييرااي كه به  ستم اثر  ا نتيجه خط م شك  واردات كا،هاي مورد نياز جامعه ا م

 ي خط مشي حادث مي  ود د،لت داردماجرا

 

 در جستجوي دانش جديد خط مشي گذاري:

اي از قرن بيسيييت  وكر براي بشييير لذا اهميت و به اي برخوردار خواهد بودش جزوني جمعيت در پاره

سترااب ك ج ان  صادي و ا سيش اقت سيا نقاد عالر ش نوگرو  اي جنيم دگرگوني ارز  اش اغيير مرزهاي 

 صوراي مقطعي متما ز در اار خ معاصر در خواهد گوردما ن را به 
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سان به قرن دگرگوني اي جزا نده گام مي ست و  كر ان شك  در قرن بي ساچ  پيچيده ار و م ن د و با م

اري روبرو خواهد  دم براي رو اروچي با قرن جد د نياز به اصمير ها و خط مشي اي جد د و پيچيده 

واند خود را با پيچيدگي ا و اغييرهاي زمان هماهنگ كنندش آيزي است و اگر نظام سياست گذاري نت

 جز ز ان نصيب ما نخواهد  دم

مساچ  سياسيش اقتصادي و جرهن ي پيچيده اي اطراف ما را گرجته است و سرعت احو،ت و اغيرات 

ج اني محيطي بيشتر از گن است كه به اصور در گ دم پيچيدگي و احول و سرعت به همراه اراطاطات 

ستش گنان  ساخته ا سئوليتي خطير ربوبرو  شي گذاران با م شورها را در مي نورددم خط م كه امروزه ك

ضاچي با د مج ز به ابزارها و  يوه هاي جد د با ندم و براي احقق  صمير گيري در آنين ج براي ا

 ا ن هدف با د دانع جد دي را در خط مشي ذاري بنياد گذارندم
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 ش جديد خط مشي گذاري:ويژگيهاي دان

 پرهيز از شيوه هاي تحصلي:  -1

صول عومي از واقعيت ا نيز غاج  نطا يرم  ضمن اوجه به ا شي گذاري با د  در هر دانع جد د خط م

ساچ  را به  شي گذاران نيا د هآار ا ن ا تطاه  وند كه رو  اي اجربي اثطاايش راه ح  امام م خط م

 مساچوند نه مساچ  اابع رو  امگن ا ارزاني ميداردم رو  ا اابع 

ساچ  قاب  حس به  صوي ما را دآار ا تطاه مي كندم ز را امامي م شي گذاري دقت هاي اح در خط م

ب تر گن »وسيوه احصوي نيستم و ا ن نكته اي است كه در ا ن ضرب المث  بخوبي بيان  ده است 

 «است كه به نتيجه اي درست برسير اا گنكه دآار خطا  و ر

ع جد د خط مشي گذاري با د نوعي  يوه هاي اكتشفاجيش ابداعي به جاي  يوه هاي عقالني در دان

 بكار گرجته  ودم

 پاسخگوئي به محيط متغير و شكل دادن به آن: -2

دانع جد د خط مشيييي گذاري با د بر مطناي رابطه متقاب  با محيط طراحي  يييودم در رو ارو ي با 

صورت لزومش گنرا به نفع خود  محيط متغير با د از قط  گمادگي دا ت و سخ به محيطش در  ضمن پا

 ك  دادم مقابوه جعال و متناسب با محيط از و بگي اي دانع جد د خطي مشي گذاري است كه به 

 ما قدرت ميدهد اا رابطه اعاموي موثري را با محيط متغير خود دا ته با يرم

 توجه به تجربه هاي تاريخي اما اسير نشدن در گذشته ها: -3

سر مشق د سازماندهي با د به گونه اي با د كه از گذ ته و اار خ  شي گذاري  ر دانع جد د خط م

ب ير رم اما از اغييرها و احول اي زمان نيز دور نمانيرم گ نده بطور قطع مانند گذ ته نيست اما ر ته 
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ستحكمندم ما مي اوانير گ نده  سيار قوي و م ص  مي كند ب را با اوجه هاچي كه گ نده را به گذ ته و

 به گذ ته بساز رم در حالي كه ممكن است گنچه را ساخته ام با گذ ته بسيار متفاوت با د 

 حداكثر سازي موفقيت و حداقل سازي شكست :  -4

دانع جد د خط مشييي گذاري در پي حداكثر سييازي احتمال موجقيت ا و حداق  سيياختن احتمال 

ساچي  ده و اال ش  ود كه از گن ا اا حد امكان دوري  ودم و  كست استم با د وقا ع نامطووب  نا

در مقاب  رو دادهاي مطووب اعر ف و اعين  ده و كو ع  ود كه به گن ا دسترسي  ابيرم بنابرا ن 

در ا ن ميان مسييئوه را  ييناخت وقا ع و اعيين ميزان احتمال وقوه گن ا از اهميت جراواني برخوردار 

ه ها و سيينجشيي اي كمي ما را در ا ن زمينه  اري مي اسييتم خالقيت و ههن پو ا بيشييتر از محاسييط

 دهندم

 اقتضاني بودن شيوه هاي خط مشي گذاري: -5

مطوق گراچي در خط مشي گذاري  يوه اي كار ساز نطودم و با د با اوجه به  را ط و مقتضيات اقدام 

 به انتخاب مدل نمودم در برخي موارد ب تر گن اسيييت كه با اغييرهاي جزچي به وضيييع خط مشيييي

پرداخته و از اغييرهاي وسيييع خودداري كردم در پاره اي موارد ،زم اسييت كه به اغييرهاي عمده و 

ساسي دست زدم و براي ح  مسئوه قاطعانه اقدام كردم به عطارت كوي ار  را ط مختوف  يوه هاي  ا

متفاوت خط مشيييي گذاري را مي طوطدم بنابرا ن در نظر ه جد د خط مشيييي گذاري با د انعطاف 

 ذ ري در حدي با د كه مدل ا بتوانند خود را با  را ط ناسازگار هماهنگ كنندمپ

در نظر ه هاي جد د پو اچي با د جاي ا سييتاچي را ب يرد و انعطاف جا  ز ن د ييواري ها و سييختي 

  ودم
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 توان روياروئي با پيچيده گيهاي گسترده:  -6

ري با د اوان رو اروچي با ا ن مسيياچ  امروز نسييطت به گذ ييته بسيييار پيچيده ارند و سييياسييت گذا

پيچيدگي ا را دا ته و عمق گن ا را درك كندم رو به مساچ  كه ساده مي نما د و درك گن به س ولت 

امكان پذ ر اسيتش نطا د مالك اصيمير گيري قرار گيرندش بوكه با د به عمق مسياچ  برداخته  يود و 

صميم ا با دورن ري و نظر ه پيچيده گي اي عمقي گرجته   وند قطعي نطودن و احتمال بودن وقوه ا

نتيجه هاي مورد نظر  كي از پيچيدگ اي مسياچ  اصيمير گيري امروزها مي با يندم ههن انسيان  ا 

راي روبرو  دن با ا ن عدم اطمينان ا را ندا ته و با د به كمك  يوه ها و رو  اي عومي و گماري و 

 هاي اطالعااي به گن ا آيره  ودمااكا به نظام

 پاسخگو بودن در موقعيتهاي بحراني: -7

بحران ا وقا عي غيره منتظره و بيشييتر غيره قاب  پيع بيني هسييتند كه با د براي گن ا به سييرعت 

امصير گيري  ودم امروزه در مورد مد ر ت بحران كه در واقع همان اصمير گيري در مواقع بحراني 

شتر ا  ستم اما بي ست بحث اي عومي جراواني ار جر ان ا ضع موجود انجام ا ن اال  ا با هدف حفظ و

 مي گيرندم 

سخ وچي  شي گذاري با د بتواند در مقاب  بحران اي گاي نيز قدرت پا در حالي كه دانع جد د خط م

دا ته با د م و قط  از وقوه بحران به مقابوه با گن برخيزدم سرعت بخشيدن سازگار اصمير گيري در 

صيه مواقع بحراني و دا تن برنامه هاچي  ضطراري از زمره او از پيع اعيين  ده براي موقعيت اي ا

 هاي است كه براي خط مشي گذاري در  را ط بحراني ادامه مي  وندم
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 گرايشهاي سياسي در خط مشي گذاري: -8

شي گذاري منعكس  وند م ا ن واقعيت ا به عنوان محدود كنندم  سي با د در خط م سيا واقعيت اي 

 خط مشي ا عم  مي كنند و راهنماي سياست ذاران هستندمبوكه در مقام هدا ت كننده 

ست ا در زمينه  سيا سازو كاري كه امكان گگاهي از  شي گذاري اعطيه  بنابرا ن در دانع جد د خط م

مراطط را جراهر مي كند ضروري استم خط مشي گذاران ضمن اوجه به واقعيت اي سياسي نطا د در 

 به موضوه از دست بدهندمسياست ا غرق  ده و ا راف خود را نسطت 

 حساس بودن نسبت به موفقيتها و شكستهاي ديگران -9

ائور  اي جد د اصييمير گيري با د مج ز به نظام هاي باز خورده اي با ييد كه گن ا را از اجربه هاي 

د  ران گگاه كرده و موجب ب ره گيري گنان از  كست ا و اوجيق د  ران  ودم ا ن پندگموزي اار خي 

خط مشي گذاري امروز ما جا ي به خود اختصاص نداده استش در حالي كه بسيار ثمربخع در دانع 

 و موثر بوده و مي اواند در بسياري از جنطه هاش خط مشي گذاران را  اري كندم

 تاكيد بر سياستهاي اساسي جامعه  -10

ساارا ساسيش  ابي هاي دانع جد د خط مشي گذاري با د د دي ك  ن ر دا ته و به سياست هاي ا

ست هاي  سيا شه هاي حاكر نظر دا ته با دم  سي و خطود كوي اند  سيا صويش حوزه هاي افكر  ا

ساسي به عنوان راهنما عم  كرده و سيستر خط مشي گذاري را به سمت هدف هدا ت مي كنندم  ا

صوي موجب مي  ود كه در خط  ستراابي هاي ا ست هاي كوي و ا سيا سمت  عدم ج ت گيري به 

 دهش نوسان ها و اغييرهاي مكرري به وجود گ د و ا ن امرش ضا عات جطران ناپذ ري  مشي هاي ااخاه

 را ا جاد خواهد كردم
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 تاكيد بر انتخاب هاي اساسي با ديدي كل نگر -11

گاهي  ك نير قدم خطا در انتخاب راه ممكن » ا د ا ن گفته معروف آيني را  نيده با يد كه ش 

بنابرا ن ااكيد دانع جد د خط مشي گذاري بر انتخاب « اهه بكشانداست هزاران گام انسان را به بير

صه موي و جرامويتي مورد  صمير ها با د در عر ستم همه ا سي با د دي ك  ن ر ا سا ست و ا هاي در

سته برقرار  ودم ا ن و بگي از  ك بعدي  اوجه قرار گيرند و اعادل بين اجزا در  ك باجت به هر پيو

به ك  جووگيري كرده و بد ن طر ق اوجيق گن ا را اامين كندم دقت   ييدن اصييمير ها و بي اوج ي

شي گذاري  در انتخاب هاي ابتدا ي و اجق اي دور را در نظر دا تنش از و بگي اي دانع جد د خط م

 استم

 جامعه بودن و آينده نگري -12

شارهاي موجود  ك  ب يرندش بوكه با د ن اهي به شي ها نطا د احت ج صمير ها و خط م گ نده هاي  ا

 دور دا ته با ند و آون آتري گسترده از جامع بودن برخوردار با ندم 

الطته اوجه به  را ط حال براي استفاده از روند گ نده ضروري است و نمي اوان بدون در نظر دا تن 

موقعيت اي جعوي به گ نده نظر دوختم نمونه هاي جراواني از خط مشييي هاي موجق نشييان مي دهند 

ه به گ ندهش طراحي خط مشيي هاي بوند مدت و گسيترده ش و راقع ن ري با اوجه به  يرا ط كهش اوج

سعه ش و او  شي هاي مطارزه با جقرش بيكاري و او صوي اوجيق به  مار مي گ ندم خط م حالش از د،   ا

ستندم به طور كويش امامي االش هاي اجتماعي براي ا جاد اغييرش  شي ها ه سعهش از زمره ا ن خط م

شي هاي گ نده ن رش ب سيدن به ا ن هدف طراحي خط م ا د ن اهي به گ نده دا ته با ند و ان ا راه ر

 بوند مدت و جامع استم 
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 توجه به ساختارهاي و موسسهاي اجتماعي  -13

در خط مشي گذاري اوجه به ساختارهاي سازماني و موسسه هاي مختوفي كه در جامعه وجود دارند 

ر مراح  مختوفش از پيدا ي اا اجرا و ارز ابي در سييازمان انجام مي ضييروري اسييتم خط مشييي ها د

گيردش و عوام  سياختاري در اصيمير گيري ها به  يك  هاي گوناگون اثر مي گذارندم اصيمير هاي 

ساختارهاي اجتماعي و جرهن ي  ك  گيرند و ا ن امر نه به معناي اططيق  سي با د با اوجه به  سيا

تماعي بوكه به معناي هماهن ي ا ن دو با  كد  ر مي با دم در جوامعي سياست ها با ساختارهاي اج

ساختارهاي اجتماعي و جرهن ي و گگاهي از  سا ي  ستش  نا ساختارها ست ا معطوف به اغيير  سيا كه 

 نحوه عموكرد گن ا ضروري ار بوده و بودن ا ن  ناخت سياست گذاري اوجيق آنداني نخواهد دا تم

 ايط عدم اطمينانخط مشي گذاري در شر -14

امروزه  را ط محيطي با سرعتي سرسام گور در حال اغيير و دگرگوني استش و خط مشي گذاري در 

آنين  ييرا طي به  ييدت متكي به احتما،ت اسييتم گ نده به طور عمده به وسيييوه عواموي ناپا دارش 

شخص و پو ا و لغزنده  ك  مي گيرد و احتمال و اقطال در ج ت دادن به گن ن قع عمده اي ا فا نام

 مي كندم

در آنين  را طي ائوري هاي عدم قطعيت و اووري هاي بي نظمي براي خط مشي گذاري ضروراي 

 اساسي هستندم

شخص را پيع بيني كندش و مدل ها ي مطتني بر  شي گذاري جد د با د بتواند گ نده هاي نام خط م

 د به دنطال  اجتن مدل ها ي با ير كه با قطعيتش قادر به  اري دادن به ماش در ا ن  را ط نيستندم با

عدم قطعيت و نا قيني آون نظر ه جازي و گ ييوب نشييان ر گغاز االش ها ي هسييتند كه گ نده هاي 
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نامطمئن را در محدوده هاي مشخص قاب  پيع بيني و كنترل مي سازند و خط مشي گذاري جد د 

سال اي پراالطر و با د به اكنيك ها و جنون ا ن ائوري ها مج ز  ده و خود ر ا براي روبرو  دن با 

 نامطمئن گ نده گماده كندم

 خالقيت و نوآوري در تصميم گيري -15

ستقطال گ نده هاي نورجتش دانع جد د خط  با  يوه هاي ك نه و راه ح  هاي قد مي نمي اوان به ا

را در اصيييمير مشيييي گذاري با د را ح  هاي ها و احتمال هاي جد د را بيابد و خالقيت و نوگوري 

گيري ها ع به كار گيرد اگرآه به ظاهرش ا ن اوصيييه سيياده و گسييان مي نما د اما در عم  كاري 

د ييوار اسييتش ز را كه اجراد و سييازمان ها در مقاب   يييوه ها و روش هاي جد د عموما مقاومت مي 

سرباز شين هاي جد د  سوه راه ح  ها از قطول جان سو مي زنندم  كنند و به عوت مانوس  دن با  ك 

شر  سادگي نمي اوانند از اجربه هاي گذ ته آ سنتي به  سازمان هاي  ههن هاي  ك  گرجته و 

پو يييده و راه ح  هاي د  ري را پذ را  ييوندم بنابرا ن براي ا جاد نوگوري و خالقيت در سييياسييت 

شي گذاران بيابد و گن ا شو ق و گموزش وهدا ت به كمك خط م را  گذاري با د روش هاي ارغيب و ا

در احقق ا ن امر باري دهدم در ا ن زمينه با د كارهاي احقيقااي بسياري صورت گيرد و روانشناسي 

سترش واحدهاي احقيق و  سازماني نيزش ا جاد و گ خالقيت و نوگوري همواره مدنظر با دم از ج ت 

 اوسعه گام مثطتي در ا ن زمينه خواهد بودم
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 يري:فرايند تصميم گيري در سيستمهاي تصميم گ

 ا ن جرگ ند  ام  دو روش استم

اولين روش كه عنوان گن جرگ ند ح  مسئوه است روش سيستمي ح  مسئوه مي با د كه اساسا  (1

اعر ف مسييئوهش ح  مسييئوه و احقق و اجراي گن اسييتم اما به جاي گنكه جقط به ح  مسييئوه 

جراار رجته و مساچ   ا پرداخته  ود كه مد ر امروزه با گن مواجه است ضروري است كه  ك قدم 

 جرصت اچي را كه هنوز پيدا نشده در گ نده پيع مي گ ند اعيين  ودم

روش دوم: جرگ ند مسييئوه  ابي مي با ييدم كيفيت مسيياچ  مطرن  ييده نه جقط در عووم بوكه در  (2

كويه وضعيت اي سازماني نيازمند اعق  و اام  عميق است از ا ن د دگاهش سيستم اي پشتيطاني 

صمير گي ساچ  جاري بوكه در مورد زمينه هاي د  ر ا صمير گيري براي ح  م ري نه جقط در ا

 نيز مد ران را در انتخاب راه ح  ب ينه كمك مي كندم
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 رويكردهاي فرآيند تصميم گيري:

 جرگ ند اصمير گيري مي اواند از دو جنطه بررسي  ودش رو كرد هنجاري و رو كرد اوصيفي 

 رويكرد هنجاري:  -الف

رو كرد هنجاري  ا كمي ااكيد بر اعيين ارز  اي مشخص براي عوام  مسئوه و ح  گن براي طيفي 

صمير  ضعيتي مي پردازد كه در گن ا ضيح و شخص داردم ا ن رو كرد به او از ارز  ا  ا  ك ارزش م

شخص روبرو بوده و در جرا ن د انتخاب عقالني  ك راه گيرنده با مجموعه اي از راه حو اي جا  ز ن م

صمير گيرنده با د عم  كند اا موجق  شان مي دهد كه آ ونه ا ح  را برمي گز ندم ال وي هنجاري ن

 ييودم از ااخاه اصييميرش رو يي اچي دنطال مي  ييود كه همكام با احقق اهداف اراچه خدمات كيفي و 

 رضا ت بيشتر ارباب الرجوهش هز نه ها و ب ره وري را ب ينه مي كندم

سازگاري راه حو اي جا  ز ن با نتا جش حالت اي ممكن  ساس  شي عقالني انتخابع را بر ا  ك خط م

 براي وضعيت و نتا ج با قيمت گن انجام مي دهدم

 استراتژيها 

 وضعيت ا:  را ط اقتصادي 

 خوب         متوسط       ضعيف

)(استراابي سطح متوسط  1s 

)(جعالتطري استراابي  2s 

 sn)(انفعالي نطودن استراابي 
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ضعيت عادي  سترااب  ا و و صمير گيري خروجي ها و نتا ج ممكن را براي هر اركيطي از ا ماار س ا

سط و  نشيان مي دهدم در جدول جوق حالت اي مختوف وضيعيت بيان ر  يرا ط اقتصيادي خوب متو

ضعيف مي با دم استرااب  ا  ام  طيفي از موجقتر ن و جعالتر ن استرااب  ا اا استرااب  اي انفعالي و 

 غيره كارگمد است نتا ج بر اساس  ك ال وي كسي محاسطه مي  ودم

 رويكرد توصيفي: -ب

آ ارآوب كار رو كرد اوصيفي  ام  جنطه هاي  ادگيري و مقا سه بوده و عم  انتخاب  ام  ابعاد 

 ز ادي از جموه طرز رجتار عقالني و  ا غيره عقالني بودن استم 

صمير گيرنده را  ساني جرد ا صيفي مي اوان ظرجيت اي ان صمير گيري او ستفاده از  ك ال وي ا با ا

ساچي كردم  شارهاي داخوي  ا خارجي بر حتي ا،امكان  نا ساني  ام  مجموعه ج ا ن ظرجيت اي ان

 جرد اصمير گيرنده است كه بر اصمير او اثر مي گذاردم

در رو كرد اوصيفيش مشخصات جرد اصمير گيرنده در اراطاد با سه دوره زماني قاب   ناساچي استم 

وه مي كندم در خالل دوره دوم در دوره زماني اول اصمير گيرنده با  ك ساختار هدف ا ده گل را  ر

او به جسيييتجو پرداخته و اعداد محدودي از نتا ج  ا گز نه ها را اطيين مي كندم بالخره  يييخص 

سي را هكارهاي محدود را بر ع ده مي گيرد و اا  سئوليت برر سوم م صمير گيرنده در هن ام دوره  ا

ضا ت بخع را  اجته و به دنطال  ك راه ح  ب ينه با ضا ت بخع بودن راه ح  ك راه ح  ر «   دم ر

 بر اساس خواسته ها و  ا اهداف عمويااي اعر ف مي  ودم
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 تركيب رويكردهاي هنجاري و توصيفي:

قاب  استفاده استم رو كرد هنجاري بر   DSSهر كدام از دو رو كرد براي اصمير گيري در  ك محيط

صيفي ااكيد بر  ستفاده از رو كرد او صوي ا ابزار و رو  اي كمي ااكيد مي نما دش حالت گنكه عوت ا

ابزار كيفي اسييتم متناسييب با نوه مسييئوه اي كه با د ح   ييودش رو كرد هنجاري كامال مناسييب با 

ستش د ساختاري ا ساچ  نيمه  سياري از م شتر ساختار خوب و ب صيفي بي صوراي كه رو كرد او ر 

مناسب مساچ  بدون ساختار و بعضي از مساچ  نميه ساختاري مي با دم براي بيشتر ن ب ره مندي 

از هر دور رو كرد ش اوصيه مي  ود كه  خص اصمير گيرنده با خالقيت ممكن از مشخص اي اصوي 

سييئوه رو كرد هنجاري هر دو رو كرد  عني خصييوصيييت اجربي رو كرد اوصيييفي و مراح  ح  م

ست بخع عمده اي از محيط  ستفاده كندم ا ن روش اوفيقي قادر ا صورت موجقيت گميز  DSSا را به 

 به كار گيردم
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 مسائل و مشكالت مطرح شده در فرآيند تصميم گيري:

ساختاري و بدون  ساختار خوبش نيمه  ساچ  با  صمير گيري براي ح  م شتيطاني ا ستم اي پ سي از 

 ر استفاده مي  ودمساختا

صمير گيرنده بتواند به  -الف ست كه  خص ا ساختار خوب گن ا سئوه با  ساختار خوب: م ساچ  با  م

منظور  اجتن  ك پاسخش امام اجزاي گنرا مشخص سازند و ارزش كمي گن ا را اعيين نما دم آ ارآوب 

ك سازمان مد ر مي اواند زماني گن نوعا كوااه بوده و مي اوان گفت حداكثر  كسال استم مثال  در  

دقيقا اعيين كند كه براي ب ن ام نمودن م ارا اي نيروي انسياني آه گموز ي ا و برنامه هاي ضيمن 

 خدمتي مورد نياز است؟ 

ساختار  -ب ساختاري گو ند كه  ام  هر دو نوه جزوء با  ساختاري: مسئوه اي را نيمه  مساچ  نيمه 

ي اواند از كوااه مدت اا بوند مدت در نوسان با د براي و بدون ساختار است و آارآوب زماني گن م

سرما ه گذاري بري  ك طرن عمراني»مثال  سئوه  ساختاري  ناخته « م سئوه اي نيمه  به عنوان م

 مي  ودم

سئوه را به دقت اعيين  صمير گيرنده نتواند عوام  و متغيرهاي م ر م ساختار اگر ا ساچ  بدون  ج: م

سئوه  ساني عموما نيازمند كند گفته مي  ودم كه م ضاوت و ادراك ان ستم آرا كه ق ساختار ا بدون 

ست كه بعد  سئوه ا ن ا شخص م ستم نوعا دلي  عدم اوانا ي در اعيين عوام  م صمير ا سيدن به ا ر

سال با دم به طور مثال  سيار طو،ني و مثال بيع از پنج  سنوي»زماني گن ب سئوه نيازهاي پر  ك « م

 ه در نظر ب يرندمسازمان را براي ده سال گ ند
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 اداره امور توسعه: 

 اداره امور اوسعهش از روزهاي گغاز ن ن ضت اداره امور اططيقي داچما مورد مطالعه بوده استم

بخع اعظر اال ييي ا صيييرف اعيين حدود گن و اعيين گنچه كه در  يييمول گن قرار داردش ادو ن 

سعهش و ارز ابي  سترااب  ا ي براي اجراي پروژه هاي او صوه از جعاليت اي  ك  طكه عظير ا نتا ج حا

  ده استم

متاسييفانه هر  ك از نتا ج حاصييوه  ا  اس گور بوده اند و  ا بي نتيجه و ناامام به گفته سييي جينش در 

ب تر ن  ييك  گنش اداره امور اوسييعه  ك عنوان غير دقيق براي مجموعه اي از مشييكالت بالقوه مي 

سعه متمركز كردن اوجه به نيازمند  اي اداري براي احقق اهداف با دم هدف از ا جاد اداره امور او

خط مشي عمومي به و به در كشورهاي كمتر اوسعه  اجته بودم جرگ بر گن بود كه كشورهاي اوسعه 

 اجته ار مي اوانند از طر ق  ك جرگ ند انتشييار و انتقال اوانا ي ها اداري خود به كشييورهاي در حال 

ند بر اسيياس ا ن نظر اداره امور اوسييعهش به عنوان  ك پد دهش منحصيير به اوسييعه گن ا را  اري ده

شورها نمي گرد دم ا ن  صي بودند و  ام  همه ك ضاه و احوال خا شورها ي مي  د كه داراي او ك

ضت اداره امور اططيقيش  عني هن امي كه گروه هاي اداره امور اططيقي  بردا ت در دوران طالچي ن 

ت اططيقي و با ااكيد بر اوسعه معطوف كرده بودندش و عطارت اداره امور اوسعه اوجه خود را به مطالعا

 و اداره امور اططيقي متراف  كد  ر بكار مي رجتند متداولتر ن بردا ت بودم 

با گذ ت زمانش انتقادات به جا نشان داد كه حتي كشورهاي به اصطالن اوسعه  اجته در دست  ابي 

شك  مواجه هستند و از ا نرو گن ا را نيز با د در مشكالت مربود به به اهداف خط مشي عمومي با م

 اداره امور اوسعه  ر ك دانستم 
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ستد،ل مي كردند كه آون همه سيستر هاي اداره امور عمومي داراي اهداف كوي  منتقد ن آنين ا

وان معيار ميزان و كمي مي با ند كه مي با د احقق  ابدش بنابرا ن از اداره امور اوسعه مي اوان به عن

 كسب موجقيت در احقق مقاصد مورد نظر استفاده كردم

اداره امور اوسعه را مي اوان طراحيش اجرا و ارز ابي خط مشي ها و برنامه ها ي كه به اغيير اجتماعي 

 اقتصادي منت ي مي  وند اعر ف كردم –

يت اي اداري در كشورهاي هيوك نتيجه مي گيرد كه عطارت اداره امور اوسعه نشان مي دهد كه جعال

شي هاي عمومي محدود نمي  ودش بوكه  صرجا به حفظ قانون و نظر و اجراي خط م سعه  در حال او

امور نوسازيش اوسعه اقتصادي و گسترش خدمات اجتماعي را كه از اهميت ز ادي نيز برخوردارند در 

ند كمك كننده با يييدش بر مي گيردم ولي وي نسيييطت به وجود  ك عور اداره امور اوسيييعه كه بتوا

 مشكوك استم
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 خط مشي عمومي تطبيقي: 

هاي عوت و نتيجه موردنظر از وضع خط مشي خط مشي عمومي اططيقي به معناي مطالعه آ ون يش

دولتي در سييطح كشييور مي با ييدم در  ك االش عمده احقيقااي در زمينه خط مشييي و سييياسييت 

صي به ادبيات  شان داده  ده كه اوجه خا ستق  مورد ااكيد قرار گرجته و ن اططيقي آ ار ر ته م

ضوه وجود دا شي گموز يش خط مو شي محيطيش خط م ردم ر ته هاي آ ارگانه عطاراند از خط م

ضعيت هر  شي اجتماعيم محققين عالوه بر گزمون و صاديش و خط م شي اقت صاديش و خط م شي اقت م

سيش و كاربري ا ن ر ته ها نيز  ستراابيش روش  نا ضوعااي مانند ا  ك از آ ار زمينه مزبورش به مو

تا ج گذ ييته و ج ت گيري گ نده اظ ارنظر نمودندم هرآند هو ت متفاوت ا يياره كردند و در مورد ن

سرعت  ك  گرجت و نما ان  دش ليكن ا ن ر ته عموي از اهميت  شي عمومي اططيقي به  خط م

با، ي برخوردار استم محققين خط مشي عمومي اططيقي سعي دارند با معض  عوام  ميان جرهن ي 

صه هاي گ ناار گمر كا ي و اروپا ي به طرف كنار بيا ندم الطته در ا ن مورد  خاص ج ت حركت از عر

كشورهاي در حال اوسعه بوده است و با،خره ا ن اب ام وجود دارد كه گ ا خط مشي عمومي اططيقي 

سي اططيقي براي احوي  هاي  سطح كوي از  ك روش  نا سه حكومت ها مي پردازد و  ا در  به مقا 

  كندمخط مشي عمومي استفاده مي

 

 

 

 



20 

 

 الگوي اقتضايي:

صري كه اوجيق در گرو  ناخت  ستم ا و گرا ع به ك  ن ري و پرهيز از جزء ن ر  اش در ع سي صر  ع

 محيط هاي گوناگوني مي با دم

كه ما را از هر سييو احاطه كرده اسييت و در عصييري كه احول و اغيير ب ونه اي جرگ ند همه جا را جرا 

خاص براي خط مشييي گذاري كه قادر با ييد در ا ن  ييرا ط گرجته اسييت؛ اراچه  ك  يييوه و ال وي 

متغير و متحول و در برابر نفوه محيط هاي مختوف و متنوه موجود پاسييخ و و كارسيياز با ييدش غير 

ستم در آنين احوالي با د از مطوق گرا ي پرهيز كرد و به دنطال ال وها ي بود كه در  را ط  عموي ا

و اركيب و با انعطاف پذ ري كاجيش به نيازهاي ما پاسخي مناسب  متغير امروز بتوانند از طر ق بوفيق

 و درخور بدهندم

ستم ما را از ااكا به  ك روش و  ستمي ا سي ضا ي كه بر گرجته از ن ر ي  ضا يش ال وي اقت ال وي اقت

 يييوه خاص در خط مشييي گذاري بعنوان ان ا روش مناسييب و مطووب برحذر مي داردم و  ييرا ط 

 
 …محيط : عوام  موثر جرهن يش اجتماعي ش اقتصاديش اقويميش جنيش سياسي و 

 داده ها :

اقاضاها براي ح  

مشوكات حما ت ا ش 

 عدم هما ت ا 

جر ان اغيير 

خواسته ها به خط 

مشي براي ح  

 مشكالت 

ستاره ها: قوانين 

نشانه هاي خاص ش 

 خدمات م 

 بازخورد: نتا ج خط مشي در محيطم
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يت  خاب  ييييوه مطووب خط مشييييموقع نده اي در انت م  اعيين كن ندم ال وي گذاري را عا مي دا

 اقتضا ي پوي بين نظر ه ها و  را ط واقعي ا جاد مي كند و از جدا ي بين نظر و عم  مي كاهدم

شي گذاري  را ط موجود را با نظر ه ها در كنارم مي ن د و نظر ه اي را  ضا ي در خط م ال وي اقت

اد مي كند كه با  را ط موجود همخواني و اناسب دا ته با د و بد ن ارايب جاصوه بين اصالن قومد

 ائوري و عم  را به حداق  ممكن كاهع مي دهدم

ستم ز را  يوه  ساز ا سخ و و كار ضا ي در هر جامعه و جرهنگ در هر  را ط و موقعيتي پا ال وي اقت

س سيا سب را  يوه اي مي داند كه با  را ط جرهن يش  سازمانيش منا صادي و اداري و  ي و قانونيش اقت

شي از  ضا يش هر بخ سازگاري دا ته با د در ال وي اقت جني و اقويمي و جغراجيا ي گن جامعه خاصش 

ستفاده از  يوه اي خاص وارد عم   شي گذاري با ا شي گذاري  ا نفوه بر خط م جامعه در امر خط م

مك ج به ك ماعي  ياسيييي و اجت قدرتش قواي مختوف مي گرددم بفرگ رهطران سييي ند مطتني بر  رگ 

حكومتي با استفاده از جرگ ند سازماني و  يوه عقال ي به خط مشي هاي عمومي  ك  و رجعت مي 

 دهندم
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 دريچه ها  –مدل جريانها 

ستم در ا ن مدل جد دش  ضا ي ا شي گذاري عمومي برخوردي به  يوه اقت ضوه خط م ا ن مدل با مو

 جر ان نام برده مي  ودمخط مشي گذاريش از سه 

الف( جر ان مساچ  و مشكالت  : در ا ن جر ان  ا مسيرش نظر خط مشي گذاري به مساچ  و معضالت 

شي  شكالت مطرن مي  ود و از مجاري گوناگون براي خط م ساچ  و م جامعه معطوف مي گرددم م

شكالت مذكور را اعر  ساچ  و م سوس و معووم مي گردندم وي مي كو د م ف نما د و حدود گذار مح

 و ثغور گن ا را معين سازدم

ب( جر ان سياسي جر ان دومش جر ان سياسي استم طي ا ن جر ان ج رست مساچوي كه خط مشي 

مي گرددم ا ن گذاران با د براي گن ا راه ح  بيابند بوسيييوه مقامات دولتي و رسييمي انظير و ادو ن 

 امعه استم جر ان  ام  اعادل بين نيروهاي مختوف موجود در ج

مقامات عالي كشييور و رهطران جامعهش نما ندگان مجوس گروه اي هي نفوه و وسييا   اربتاد جمعي 

ساني كه در ا ن جر ان موثر واقع مي  وند اغوب  صو، ك همه در  ك  گيري ا ن جر ان موثرندم ا

ندم گنان مي براي اجراد جامعه  ييناخته  ييده هسييتند و نقع خود را در ا ن زمينه عوناً ا فا مي كن

 كو ند اا از طر ق بحث و گفت وش اطادل نظرش اواجق  ا اقاب  و نفوه بر  كد  ر به نتيجه برسندم

ستم در ا ن جر ان راه حو اي مختوفي كه  شي ا سومين جر ان جر ان خط م شي:  ج( جر ان خط م

صان و ص شي با د از ميان گن ا انتخاب كردم انظير مي  ودم محققان اه  جنش متخ گروه اي  خط م

حرجه اي نقع عمده اي در جر ان مذكور ا فا مي كنندم دادو سييتد و نفوه سييياسييي در ا ن جر ان 

مالك عم  نيست واساس كار را استد،ل اي منطقي و عومي اشكي  مي دهندم باز  ران ا ن جر ان 



23 

 

شخص نطوده و بطور غير عوني نقع خود را ا سيش براي هم ان گ نا و م سيا  فا مي بر خالف جر ان 

نما ندم جر ان خط مشيييي پس از اعيين راه حو ا از ج ت جنيش عموي و قاب  كاربرد هسيييتند؟ گ ا 

سر راه گن ا به  ست در گ نده بر  ستا ي با ارز  اي اجتماعي دارند؟ آه محدود ت ا ي ممكن ا همرا

ع  وند اا با وجود گ د؟ ا ن سوا،ت و سوا،ت بسيار د  ري با د در گزمون راه حو ا مورد پرسع واق

 ااكا به پاسخ اي حاص  بتوان راه ح  ب ينه را به دست گوردم

زماني كه ا ن سييه جر ان با هر االقي مي كنندش در چه اي براي راه ح  مشييك  مورد نظر از طر ق 

صورت  شك  ب شك  زماني باز مي  ود كه م صمير در نظر گرجته مي  ودم و در چه ح  م ااخاه ا

 ر ان  كر ( از نظر سياسي مطرن  ود )جر ان دوم(جمعي خودنما ي كرده )ج

و راه حو ا ي براي گن اراچه گردد )جر ان سييوم( در ا ن مرحوه به هر پيوسييت ي و االقي و برخورد 

 است كه لوازم اصمير گيري عمومي م يا مي  ودش

 و پس از گن خط مشي  ك  گرجته و ظاهر مي  ودم

ااثير مي گذارند و از اثرات گن ا به  كد  ر خط مشي به دست بد ن ارايب جر ان اي سه گانه به هر 

 مي گ دم
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 دريچه ها –مدل جريانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شي گذاري در ا ن مدل به ما امكان مي دهد اا عوام  و جر ان ا ي  سطحي بودن جرگ ند خط م آند 

سي كردهش اثرات هر  ك را بطور مجزا و به همراه هر را  سادگي برر شي موثرند ب ضع خط م كه در و

دنطال كنيرم جر ان اي سيييه گانه در ا ن مدل احت ااثير محيط اي مختوف قرار دارندم و  يييدت و 

ضعف گن ا با اوجه به عوام  موثر بر گن ا اعيين مي گرددم محيط اي جرهن يش قانونيش سياسي ش جني 

و اقتصادي مي اوانند هر  ك از جر ان ا را به سمت خاصي سوق دهند و در وضع خط مشي ها موثر 

 اجتندم

 

 الف( جر ان مشكالت

 كندممشكوي مطرن مي  ود و جوب اوجه مي-1

سه  -2 سأله با اوجه به ارز  اش انتظارات و بر مطناي مقا  م

  ودممشخص  ده و اعر ف مي

 

مسياچ  جراموش  يده و  -3

حدت خود را از دسييييت  و

 ندمدهمي

اي سييه جر ان با هر االقي كرده در چه

براي ح  مشك  از طر ق اصيمر گيري 

  ودمگشوده مي

 ب( جر ان سياسي

شكالاي كه با د براي گن ا راه ح   ابي  ود  -1 ساچ  و م م

 گردندمبوسيوه مراجع هي ربط احصا مي

بين اعضييا اواجق به  -2

 گ دمعم  مي

 ج( جر ان خط مشي

حو ا ي براي رجع مشكالت بوسيوه متخصصان انظير راه -1

 مي گرددم

 راه حو ا از جنطه هاي مختوف ارز ابي مي گردندم-2
 بين اعضا اواجق به عم  مي گ دم -3
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رعا ت موارد ز ر در  ييناخت محيط براي انتخاب  يييوه مناسييب خط مشييي گذاري مي اواند مفيد 

 با دم

 ييناخت ارز يي اي حاكر در جامعه و اعيين اولو ت گن ا: براي  ييناخت  ييرا ط محيطي با د  م1

ارز ييي اش اعتقادات و هنجارهاي حاكر بر جامعه را كه مورد قطول اكثر ت مردم مي با يييندش 

 ييناخت و اولو ت گن ا را مشييخص سيياختم در ا ن زمينه گگاهي از اار خ احو،ت و اغييرات 

 جامعه مي اواند بسيار كارساز با دم

قعطينانه امكانات و منابع  يييناخت امكانات و ظرجيت ا و منابع موجود در جامعه: با د با د دي وا م2

ست كه هيچ امكاني ناد ده گرجته  سا ي كردم واقع را ي بد ن معنا بالقوه و بالفع  جامعه را  نا

 نشود و از اغراق در مورد امكانات نيز خودراري گرددم

 ييناخت مسيياچ  و مشييكالت جامعه و اعيين  ييدت و اهميت گن ا:  ييرا ط محيطي  ييناخته   م3

اچ  و مشكالت و محدود ت اي موجود در جامع مشخص  ود و درجه نخواهد  د م ر گنكه مس

 ضرورت ح  گن ا معين گرددم

سازمان ا و  م4 شكيالتش   سمي موجود در جامعه: ا سمي و غير ر سازماني ر ساختارهاي   ناخت 

سيار موثري  سمي موجود در جامعه در  ك  گيري  را ط نقع ب سمي و غير ر  طكه هاي ر

 ي كام  و دقيق قرار گيرندم در ا ن راستا  ناخت گروه اي هي نفوه دارند كه با د مورد  ناسا

 و مقامات موثر سازماني نيز ضرورت داردم
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