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  درباره خط مشی عمومی

توان یک مشکل  ها انتظار دارند کارهاي زیادي برایشان انجام دهند. در واقع به ندرت می امروزه مردم از دولت

اجتماعی یا فردي را پیدا کرد که یک گروه براي آن تقاضاي یک راهکار دولتی ننماید. طی سالها، به موازات این 

اند، اندازه دولت نیز رشد پیدا کرده و  عه کردهکه شهروندان بیشتري براي حل مسائل اجتماعی به دولت مراج

  اند.  هاي زندگی نفوذ یافته هاي عمومی به تمام حوزه مشی خط

اند اما به طور کلی  هاي مختلف تعریف کرده را به شکل 1مشی عمومی نویسندگان مدیریت و علوم سیاسی، خط

یک موضوع، چالش یا یک مسأله عمومی مشی عمومی، تصمیم دولت یا حکومت در مواجهه با  توان گفت خط می

  سازند، ها، راه رسیدن به آنها را روشن می کنند و برنامه ها، نتایج مورد انتظار را مشخص می طور که هدف است. همان

دهنده  مشی عمومی همچنین نشان کنند. خط ها، بایدها و نبایدها را معین می ها راهنماي عمل بوده، اولویت مشی خط

  ها و اقدامات بخش عمومی است. ر فعالیتخطوط کلی د

ها کارهاي  ها تصمیم دارند انجام دهند یا انجام ندهند. دولت مشی عمومی عبارت است از آن چیزي که دولت خط

کنند تا تعارض با سایر جوامع را  دهند، جامعه را سازماندهی می دهند. تعارضات را در جامعه نظم می زیادي انجام می

و اغلب در قالب  کنند هاي نمادین و خدمات مادي را بین اعضاي جامعه تقسیم می ار زیادي از پاداشرفع کنند؛ مقد

دهی کنند،  هاي عمومی ممکن است رفتارها را نظم مشی کنند؛ بنابراین خط مالیات از جامعه پول دریافت می

آوري کنند؛ یا اینکه همه اینها را  جمعها را  ها را سازماندهی کنند، منافع را توزیع کنند و یا مالیات بوروکراسی

  زمان انجام دهند. هم
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مشی صرفاً اتخاذ تصمیم  اما خط  شود، مشی عمومی تصمیمی است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می خط

شود و به ارزیابی نتایج حاصل  بلکه فرآیندي است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل شروع می  نیست،

  گردد.  مشی ختم می اي خطاز اجر

مشی یک الگوي عملی است و نه یک رویداد مجرد و انتزاعی. مثالً  مشی دو ویژگی بارز دارد. اول اینکه خط خط

مشی به  مشی نیست. دوم اینکه اجراي خط افتد، خط حل مسائلی که فقط یک بار در تاریخ یک کشور اتفاق می راه

سازگار یا ایجاد انگیزه براي اقدام جمعی در افرادي که اهداف مشترك دارند دلیل نیاز به هماهنگ ساختن عوامل نا

  شود. کنند، یک عمل اجتماعی محسوب می و با یکدیگر همکاري می

هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل  ها و سیاست مشی عمومی عبارت است از تصمیم خط

شوند. در رویکردي که به  منافع عمومی هستند، اتخاذ می مجالس، دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ

ها باید یا مجبورند انجام دهند،  پردازد، به ساختار یا رفتار بازیگران سیاسی یا آنچه دولت گذاري عمومی می مشی خط

ران دهند. متفک ها واقعاً انجام می شود، بلکه کانون اصلی آن معطوف به موضوع است که دولت توجه چندانی نمی

مشی داراي سه ویژگی منحصر به فرد است  علم خط 2مشی نامیدند. به اعتقاد السول اولیه این رویکرد، آن را علم خط

  کند:  که آن را از رویکردهاي پیشین متمایز می

 اي است. چند رشته 

 .به دنبال حل مشکل است 

  .قویاً هنجاري است  
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مجموعه تصمیمات متعامل «مشی را به عنوان  دارد. وي خطمشی به چند نکته مهم اشاره  در تعریف خط 3جنکینز

یابی به آنها در شرایط مشخص، به شرط  بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی در مورد انتخاب اهداف و ابزار دست

تعریف نموده است. جنکینز در » آن که این تصمیمات قانوناً در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشند

داند نه یک تصمیم انفرادي، البته این بازیگران  گذاري را عملی با حضور جمعی از بازیگران می مشی ، خطتعریف

داند. در واقع ممکن است بازیگرانی در  گذاري را عمل بازیگران سیاسی می مشی داند، در حالی که خط قانونی می

مشی  صورت قانونی و رسمی جزء بازیگران خط مشی به عنوان یک عمل سیاسی دخالت داشته باشند اما به اتخاذ خط

داند که راه خود را به جلو  مشی را یک فرآیند می آیند. نکته مهم دیگر این که وي خطعمومی به حساب نمی

ها صورت گرفته باشد. در همین راستا وي  رسد که مجموعه فعل و انفعال گشاید و زمانی به نتیجه می می

اند، در حالی که پست مدرنیسم شرایط اداره داخلی کشورها را به صورتی توصیف د گذاري را دولتی می مشی خط

گرایی و مشارکت به فعالیت  گرایی و مشارکت تأکید دارد، یا حداقل این که نتیجه این کثرت نماید که بر کثرت می

  گسترده بازیگران غیردولتی خواهد انجامید. 

کند  دار توصیف می مشی را مجموعه اقدامات هدف دهد و خط ه میمشی ارائ تري از خط جیمز اندرسون تعریف کلی

اي از بازیگران براي برخورد با مشکل یا مسأله مورد توجه در نظر گرفته شده است. وي  که به وسیله یک یا مجموعه

مرکز بر مشی را مت مشی را تعریف نموده و خط اما با رویکرد حل مسأله خط  نیز بر مجموعه بازیگران تأکید دارد،

  داند.  حل مسأله و رفع مشکل می
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  کنیم؟ مشی عمومی را مطالعه می چرا خط

گیرد. این  چه کسی چه چیزي را چه زمانی و چگونه می«علوم سیاسی به معناي مطالعه سیاست است. مطالعه این که 

ها، بررسی قضایی، قدرت و  چیزي بیشتر از مطالعه نهادهاي دولتی یعنی فدرالیسم، تفکیک قوا، معادالت و موازنه

در آغاز بر این ترتیبات نهادي و همچنین » سنتی«سی علوم سیا» باشد. ها می وظایف مجلس، رئیس جمهور و دادگاه

  توجیه فلسفی دولت تمرکز داشته است. 

مشی عمومی  مشی عمومی است. این توجه شامل توصیف محتواي خط اکنون به معناي مطالعه خط علوم سیاسی هم

بی عواقب قابل انتظار و مشی عمومی؛ و ارزیا با تحلیل تأثیر نیروهاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بر محتواي خط

  تواند به دالیل مختلفی مطالعه شود، از جمله:  مشی عمومی می غیرقابل انتظار خواهش عمومی بر جامعه است. خط

 :بخشد. مطالعه  مشی دانش ما را از جامعه بهبود می ها و عواقب تصمیمات خط درك علت درك علمی

هاي نظام  رایط اقتصادي و اجتماعی در جامعه، پاسخکند تا در مورد رابطه بین ش مشی به ما کمک می خط

  هاي دولت در این شرایط چیزهایی فرا بگیریم.  سیاسی به این شرایط و تأثیرات فعالیت

 ها و  اي نیز مطالعه کرد؛ درك علت توان به دالیل حرفه مشی عمومی را می خط: 4اي هاي حرفه توصیه

دانش علوم اجتماعی را براي حل مسائل عملی به کار  دهد که مشی عمومی به ما اجازه می عواقب خط

تواند  مشی می هاي جامعه است. مطالعه خط نیازي براي حل بیماري پیش 5گیریم. دانش مبتنی بر واقعیت

دهند که  هستند و نشان می» اگر... آنگاه...«ها در قالب  اي به دنبال داشته باشد. این توصیه هاي حرفه توصیه

  به اهداف دلخواه دست پیدا کرد. توان  چگونه می
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 تواند براي اهداف سیاسی مطالعه شود: براي  مشی عمومی می در نهایت، خط :6مشی پیشنهادهاي خط

اغلب بحث   منطبق است،» صحیح«براي دستیابی به اهداف » صحیح«هاي  اطمینان از این که کشور با سیاست

زرگ سیاسی و اجتماعی ساکت باشد و علوم سیاسی از هاي ب شود که علوم سیاسی نباید در قبال بحران می

  هاي عمومی خاص برخوردار است. مشی الزامی اخالقی براي پیشرفت خط
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