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  مشی گذاري عمومی  فرآیندهاي خط

گیرنده  مراجع تصمیمهاي مختلف براي افراد یا  ر حالتهاي دولت را د ها و اولویت گذاري، ایده مشی فرآیند خط

کنند که کدام گزینه و چه وقت باید به یک اقدام عملی تبدیل شود.  کند. بدین وسیله، آنها تعیین می تعیین می

ها و  گذاري همچنین، اجراي دستورات و تصمیمات افراد و مراجع تصمیم گیرنده که توسط وزارتخانه مشی خط

شود. براي  ه منظور کسب نتایج مطلوب است را شامل میمؤسسات به عنوان عامل اصلی اجراي دستورات ب

ها، بهبود کیفیت خدمات دولتی یا ارتقاء  نمونه، تالش جهت به دست آوردن اهدافی مانند آموزش بهتر براي بچه

گذاري تالشی براي آشتی  مشی گردند. خط ها محسوب می مشی ها جزء خط سطح بهداشت و پیشگیري از بیماري

و اهداف ضد و نقیض و ریسک آنها است که از طریق تجزیه و تحلیل و قضاوت براي کسب  ها دادن اولویت

هایی است که نتایج مطلوب و بلندمدتی را به وجود آورد.  بهترین حالت اثربخشی هزینه، و تعیین سیاست

ذشته هاي گ مشی ها، ریسک به کارگیري آنها، عدم درس گرفتن از خط شکست در شناسایی اهداف و اولویت

مشی را از میان  گر دقیقی الزم است که بتواند یک گزینه خط هزینه فاحشی را به وجود خواهد آورد. نظام قضاوت

مشی را روشن نموده و  مشی همچنین باید بتواند چگونگی اجراي خط ها انتخاب نماید. نظام خط سایر گزینه

لی به دست آید و ساز و کارهاي اصالح و تغییر آن مدت زمانی طوالنی از آن پشتیبانی نماید تا نتایج قابل قبو

  دیده شود تا در صورت ضرورت اصالح گردیده و یا خاتمه داده شود.

  گذاري عمومی به طور کلی شامل مراحل زیر است:  مشی فرآیند خط

 :  مرحله شناخت، درك و بیان مسأله عمومی .1

شماري ممکن است در معرفی و ارائه مسأله  گذاري، عوامل بی  مشی به عنوان اولین مرحله از مراحل خط

توان به تأثیر مطالعات، تحقیقات و  به عنوان یک مشکل عمومی نقش داشته باشند. براي مثال می

هاي  گیر و اقدام از سوي سازمان ها و رخدادها اشاره کرد که به دنبال آن ضرورت پی ها، گزارش بررسی

 شود.  عمومی احساس می



 

 ومسبخش  -ریف و مفاهیم خط مشی گذاريتعا 

 

 : هاي عمومی در سازمان ارجاع و طرح مسأله .2

مطرح  "یک مشکل عمومی نیازمند بررسی"بعد از اینکه در سطح جامعه، ضرورت طرح مسأله به عنوان 

ها و  حل و جوابگویی به خواست شود تا براي یافتن راه هاي عمومی اقدام می شد، براي ارجاع آن به سازمان

 وع نمایند. انتظارات عمومی، عملیات و اقدامات اجرایی خود را شر

 : مشی عمومی گیري، تهیه و تدوین خط شکل .3

در این مقطع سازمان مربوط در ارتباط با اهداف و رسالت سازمان عمومی، انجام مطالعات و برخورداري از 

هاي حاکم بر جامعه و  ها، ارزش نظر کارشناسی، موقعیت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، تعهدات و مسئولیت

ها، سعی  کنند. حاصل این فعالیت مسأله یا مشکل را بررسی و تجزیه و تحلیل میدیگر عوامل مربوط، 

هاي مطلوب براي رفع مشکل است که با در نظر گرفتن  حل ها و راه کارکنان سازمان در دستیابی به گزینه

 انجامد. مشی عمومی می گیري، تهیه و تدوین خط تمامی جوانب مسأله به شکل

 : مشی عمومی بخشیدن به خطقانونی کردن و مشروعیت  .4

کنند تا با طی مراحل قانونی خود  ها تالش می مشی در این مرحله مسئوالن در جهت قانونی کردن خط

 مجوز اجراي آن را بر اساس نظام موجود و قوانین و مقررات اخذ نمایند. 

 : مشی عمومی ابالغ و اجراي خط .5

قانونی را طی کرد و براي اجرا مجاز شناخته شد  مشی عمومی تدوین شده مراحل الزم بعد از اینکه خط

مشی  شود. اجراي دقیق و بهینه خط صالح به واحد سازمانی مربوط براي اجرا، ابالغ می توسط مراجع ذي

تابعی از نحوه سازماندهی نیروها، منابع و امکانات و هدایت مدیران مؤسسه در تمهید وسایل و ابزار الزم 

 مشی عمومی است.  ب خطبراي اجراي کامل و مطلو

 مشی عمومی اجرا شده:  ارزیابی خط .6
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پذیرد، بلکه مرحله دیگر یعنی ارزیابی  ها خاتمه نمی مشی عمومی، فرآیند عملیات و فعالیت با اجراي خط

اقدامات انجام شده جهت پاسخگویی به مشکل عمومی باید به دقت به اجرا گذاشته شود. در این زمینه، 

تواند راهنماي  هاي سازمان و مشکل احساس شده شهروندان می ، مقاصد و استراتژيها اهداف، مأموریت

اند که مشکل ارباب  مدیران در این امر مهم باشد که مطمئن شوند ضمن تحقق اهداف سازمان قادر بوده

 رجوع را به طور کلی برطرف نمایند. 

ها و  گذاري عمومی با گذر از مراحل فوق به صورت یک پیوستار مرکب از فعالیت مشی بدیهی است فرآیند خط

یابد و به صورت جدا از هم و بدون ارتباط با یکدیگر، طی کردن این مراحل با موفقیت  عملیات الزم تحقق می

د. بلکه به صورت فرآیندي پویا و داراي شون عملی نخواهد شد. مراحل فوق به طور مکانیکی و جدا از هم طی نمی

  گیرند.  ارتباط چند سویه با هم شکل می

  

  مشی عمومی  هاي خط نقش

  اند که به طور خالصه عبارتند از:  هایی را برشمرده هاي عمومی نقش مشی محققان براي خط

 تقریباً  نفع عمومی، موضوعی جهان مشمول است که: نماینده و بیانگر منافع و مصلحت عامه مردم

 شود. به صورت امر مشترکی در تمامی جوامع ظاهر می

 کننده  مشی عمومی به عنوان کنترل : خطها و اقدامات بخش عمومی ارزیابی و کنترل برنامه

 کند.  اقدامات بخش عمومی عمل می

 هاي مورد قبول  هاي عمومی از ارزش مشی : خطکننده روح قوانین و مقررات حاکم بر جامعه روشن

 کنند.  هاي جامع را طراحی می اند و خطوط کلی اقدامات و برنامه جامعه نشأت گرفته

 مشی راهنماي عمل بودن آن در بخش عمومی و به طور کلی در  : نقش دیگر خطراهنماي عمل بودن

 جامعه است.
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 مشی عمومی  کنندگی آن است. خط هنگمشی عمومی نقش هما : نقش دیگر خطکنندگی هماهنگ

ها، مؤسسات و اجزاي مختلف موجود در جامعه  سویی عملیات و اقدامات سازمان موجب هماهنگی و هم

 شود.  با یکدیگر می

اند و به  صالح در کشور وضع شده هاي عمومی، اصولی هستند که به وسیله مراجع ذي مشی به طور خالصه، خط

  کنند.  هاي الزم در جامعه را رهبري می اقدامات و فعالیت عنوان یک الگو و راهنما،
 

 

 

 


