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  توان آموخت؟ مشی چه می از تجزیه و تحلیل خط

ها در مورد رفاه، دفاع، آموزش حقوق شهروندي، سالمت، محیط  توانیم یاد بگیریم که دولت ما می نخست

اي مبتنی بر واقعیت در مورد خط مشی ملی  دهند. اطالعات پایه زیست، مالیات و غیره چه کارهایی انجام می

  هاي مربوطه هستند.  بخشی جدانشدنی از آموزش

کننده خط مشی عمومی تحقیق کنیم. ممکن است ما  ها و یا عوامل تعیین رد علتتوانیم در مو اینکه، ما میدوم 

هاي عمومی تحقیق کنیم. به زبان علمی، وقتی  مشی در مورد اثرات نهادها، فرآیندها و رفتارهاي سیاسی بر خط

ده فرهنگی، کنن ها متغیر وابسته و عوامل تعیین مشی کنیم، خط مشی عمومی تحقیق می هاي خط ما در مورد علت

  اقتصادي، اجتماعی و سیاسی متغیرهاي مستقل هستند. 

مشی  مشی عمومی تحقیق کنیم. آموختن در باب عواقب خط توانیم در مورد عواقب یا اثرات خط اینکه، می سوم

کنیم،  مشی عمومی را مطالعه می شود. وقتی ما عواقب خط مشی مطرح می عمومی اغلب به عنوان ارزیابی خط

  ها متغیر مستقل و تأثیرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آنها متغیرهاي وابسته هستند.  مشی خط

  

  مشی عمومی  انواع خط

هاي عمومی بر  مشی گذاري است. خط مشی هاي شناخت فرآیند خط بررسی ماهیت رژیم سیاسی یکی از راه

بندي انواع رژیم ها فقط نقطه  وجود این طبقهاساس ماهیت نظام سیاسی و پیوند آن با جامعه متفاوت هستند. با 

  گذاري عمومی است.  مشی شروع تحلیل خط

گذاري عمومی یا جستجو براي مواردي است  مشی گیري دیگر، جستجو براي یافتن متغیرهاي علی در خط جهت

  رند. گیري کمی دا شوند. این مطالعات عمدتاً تجربی هستند و جهت مشی محسوب می کننده خط که تعیین
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هاي  حل معتقد است ماهیت مشکل راه 1مشی است. لوئی ها نیز محتواي خط محور بحث برخی دیگر از نوشته

کننده  تواند تعیین مشی می خط«کننده چگونگی توجه نظام سیاسی به آن است.  پیشنهادي، اغلب مشخص

است. این رویکرد تأثیرات مشی تأکید شده  در چهارمین رویکرد بر تأثیر یا پیامدهاي خط» سیاست باشد.

کند و غالباً هم عوامل علی و هم ماهیت ابزار موجود و در دسترس  مشی را ارزیابی می مستقیم و غیرمستقیم خط

هاي خاص  هاي کمی پیوندهاي موجود میان برنامه گیرد. طرفداران این رویکرد بر تحلیل ها را نادیده می دولت

  کنند.  دولتی تکیه می

ترین  متداولها وجود دارد. یکی از  مشی هاي متعددي در زمینه انواع خط بندي ا و طبقهه شناسی گونه

  شود:  مربوط می گانه هیئت حاکم مشی به قواي سه بندي انواع خط طبقه

 شود. مانند  ها اتخاذ و تدوین می که به وسیله قوه قضاییه و دادگاه 2هاي قضایی مشی خط

 دیوان عالی کشور.هاي قضایی و یا آراي  دستورالعمل

 شود، نظیر  هاي قوه مجریه تهیه و تنظیم می ها و دستگاه که به وسیله سازمان 3هاي اجرایی مشی خط

 ها یا هیئت دولت.  خانه هاي وزارت ها و بخشنامه نامه ها، تصویب نامه آیین

 ها یا لوایح  که به وسیله نمایندگان مجلس قانونگذاري از طریق ارائه طرح 4هاي تقنینی مشی خط

 شوند مانند قوانین موضوعه. قانونی مطرح و تصویب می

  بندي دیگر نیز ارائه شده است:  مشی عمومی یک تقسیم هاي خط براي تبیین فعالیت

ت عمومی از انواع بارز : قوانین موضوعه جزایی براي حل مشکال5مشی انضباطی بازدارنده خطالف) 

ها و اعمال شهروندان را در سطح جامعه تنظیم  مشی انضباطی است. به طور کلی این قوانین فعالیت خط

                                                             
١. Lowi 
٢. Judicial policies 
٣. Executive Policies  
٤. Legislative Policies  
٥. Regulatory Policy  
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ها، بهداشت و دیگر  هاي مختلف نظیر بازرگانی، ثبت نرخ نماید. ضوابط انضباطی ـ بازدارنده در زمینه می

  گیرد.  ورد استفاده قرار میمسائل اجتماعی براي رفع مشکالت و نیازهاي مردم م

هاي معینی از جامعه روشن  : نحوه استفاده از کاالها و خدمات را براي بخش6مشی توزیعی خطب) 

مشی توزیعی،  مشی توزیعی، بهداشت و رفاه عمومی است. خط هاي کاربرد خط سازد. از مهمترین زمینه می

  دهد.  شرایط ویژه هستند قرار میامکانات مالی را در اختیار قشرهایی از مردم که داراي 

ها توزیع مجدد امکانات و منابع در جامعه است،  مشی : هدف این نوع خط7مشی توزیع مجدد خطج) 

مانند مالیات تصاعدي. براي افرادي که از سطح درآمد باالیی برخوردارند و از محل این نوع درآمدها، 

  شود.  هاي رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم می برنامه

  وه انتخاب نمایندگان.: مانند نحهاي عمومی قانونی ـ سیاسی مشی خطد) 

  بندي نموده است؛  طبقه فراگیر، هادي و عمومی سه نوعها را به  مشی بندي دیگر خط یک تقسیم

 تر  ها داشته و از همه کلی مشی مشی، جنبه فراگیرتري نسبت به دیگر خط یا ابر خط 8مشی فراگیر خط

هاي  مشی نمودهایی است که خطها، معیارها، الگوها و ره فرض هاي فراگیر حاوي پیش مشی است. خط

ها، شرایط  ینه تمام نمایی از ایدئولوژي، ارزشئآمشی فراگیر  ز آن تبعیت کند. خطعمومی باید ا

 باشند.  اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه خاص می

 9مشی هادي خطنماید.  هاي دیگر ترسیم می گذاري را در زمینه مشی مشی هادي یا راهنما نحوه خط خط 

با دیدي کالن نسبت به مسائل و مشکالت، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و چارچوبی اساسی و مفید را 

گیرندگان  هاي هادي به تصمیم مشی سازد. خط هاي فرعی و خرد فراهم می مشی براي تهیه و تنظیم خط

مشی گذاري و  ان را با فرهنگ خطدهد و با توجه به فضاي فرهنگی و اجتماعی آن اطالعات کافی ارائه می
                                                             
٦. Distributive Policy  
٧. Redistributive Policy  
٨. Mega Policy  
٩. Meta Policy  
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گذاري از نظر امکانات  مشی مشی، نحوه خط کنند. در این نوع خط مشی آشنا می نحوه مطلوب تعیین خط

توان  هاي راهنما می مشی شود. به کمک خط فنی و تکنیکی و سایر عوامل مؤثر نیز، بررسی و تشریح می

ختلف شناسایی و از خطا و مخاطراتی که در سر هاي م گذاري را در وضعیت مشی هاي مناسب خط شیوه

  گذار وجود دارد خود را در امان داشت.  مشی راه خط

هاي حاکم بر جامعه و نظام سیاسی کشور را  هاي راهنما یا هادي، باید ابتدا ارزش مشی براي طراحی و تنظیم خط

اي واقعی موجود در جامعه را شناسایی ه هاي آنها را معین کرد، سپس امکانات، منابع و ظرفیت شناخت و اولویت

مشی هادي را بر نتایج  هاي خط ها، مسائل و مشکالت جامعه را نیز در نظر گرفت و سپس پایه نموده محدودیت

  حاصل از این بررسی استوار نمود. 
 

 

 


