
 
  مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

  نهمبخش  

 

  به نام خدا

  

 لیو تحل يگذار یمشخط يهامدل
   یدر بخش عموم یمشخط

 

  منهبخش 

  

  هاي فرایندهاي سازمانیمدل

  ايمدل گردونه -14

  مدل جدید سازمانی -15

  

  

   



 
  مشی در بخش عمومیمشی گذاري و تحلیل خطهاي خطمدل 

  نهمبخش  

  هاي فرایندهاي سازمانیمدل

یابد که از آن جمله قدرت قانون و قدرت رسمی ناشی از مقام را هاي گوناگون در جامعه تبلور میقدرت به صورت

ها را به صورت یابد و مجموعه سازمانتوان نام برد. این قدرت در ساختارهاي رسمی سازمانی جامعه تحقق میمی

گذاري عمومی حاصل عملکرد مشیدیدگاه خط سازد. از اینگذاري عمومی مطرح میمشیعوامل مؤثري در خط

  اند. هایی که امروز در سراسر جامعه رسوخ کرده و توسعه یافتههاي مختلف عمومی در جامعه است. سازمانسازمان

هاي هاي کوچک و بزرگ بخش عمومی، در مراتب سازمانی و در شبکههاي عمومی در عرصه سازمانمشیخط

یابند. نهادها گیرند و موجودیت میت نفوذ قوانین و مقررات و ضوابط سازمانی شکل میارتباطات بین سازمانی تح

هاي قانونی و تخصصی، استقالل نسبی و اهداف هاي عمومی موجود در جامعه با اتکا به وظایف و مأموریتو سازمان

هاي جوییاسی صرف و آرماندهند که از قبول تسلط سیاي که به عهده آنان محول شده، به فرآیندي شکل میویژه

آورد. در چنین حالتی گذاري عمومی را به صورت جریانی سازمانی درمیمشیشیوه عقالیی سر باز زده و خط

هاي سازمانی رسمی و عمومی، از طریق مقررات و ضوابط ارتباطات خاصی که بین آنها برقرار است، رفتار مجموعه

اي را ایفا هاي عمومی نقش عمدهمشیسازند و در وضع خطفید میهاي معینی مگذاران را در قالبمشیخط

گذاري عمومی، بر نهادهاي قانونی موجود در جامعه تأکید مشیهاي فرآیندي سازمانی خطکنند. در مدلمی

گردد و هر کدام به نوبه خود نقشی را در این میان ها قلمداد میگذاري وظیفه این سازمانمشیشود و خطمی

  هده دارند. برع

اي شود عبارتند از مدل گردونهگذاري عمومی از آنها یاد میمشیهاي فرایندهاي سازمانی که در خطترین مدلمهم

  شود. و مدل جدید سازمانی که به اختصار به آنها اشاره می
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  ايمدل گردونه -14

ت که در آن بر نقش قوه مجریه و اس 1ايگذاري عمومی مدل گردونهمشیهاي فرآیند سازمانی خطیکی از مدل

گذاران اصلی تأکید شده است. این مدل مشابه مدل اقماري است و در آن تأثیر مشیمدیران آن به عنوان خط

نفوذ هاي ذيهاي کلی کادر رهبري در جامعه، قوه مقننه، قوه قضاییه، مردم و گروهعواملی مانند نظرات و سیاست

  گذاري عنوان گردیده است. مشیها در خطو سایر سازمان

کند که اي مجسم میمشی گذاري را به صورت گردونهاطالق لفظ گردونه به این مدل به خاطر آن است که خط

ماي ترسیمی ندر محور آن مدیران قوه مجریه و در گرداگرد آن عوامل مؤثري که ذکر شد، قرار دارند. شکل زیر 

  دهد. این مدل را نشان می

  
 گذاري عمومیمشیخط ايمدل گردونه

                                                             
١. Wheel model 
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  مدل جدید سازمانی -15

هاي مشیگذاري است. در این مدل خطمشیهاي فرآیند سازمانی خطمدل جدید سازمانی یکی دیگر از مدل

هاي مشیهاي قانونی ـ سیاسی، خطمشی، خطهاي توزیعیمشیشوند: خطعمومی به چهار دسته تقسیم می

کنند و هدف د خاصی را تأمین میهاي توزیعی مستقیماً منابع افرامشیهاي توزیع مجدد. خطمشیبازدارنده و خط

هاي خاص است مانند دادن سوبسید هاي عمومی، جهت دادن به عملکرد افراد و گروهمشیدولت در این نوع از خط

هاي سیاسی مانند نحوه انتخاب نمایندگان معطوف به یک فرد یا گروه خاص نیست مشی(یارانه) به کشاورزان، خط

ها جهت دادن مشیدهد. هدف در این دسته از خطدر جامعه را تحت تأثیر قرار میو عملکرد آن، کل نظام موجود 

هاي بازدارنده و انضباطی جنبه فردي دارد و دولت مشیهاي سیاسی و قانونی است. خطبه عملکرد نظام در زمینه

وي واحدهاي استاندارد کند، مانند اعمال کنترل از سبا کنترل عملکرد فرد یا گروه خاص، منافع جمع را تأمین می

هاي توزیع مجدد، فرد خاصی مدنظر نیست و کل نظام و عملکردهاي آن مورد مشیمواد غذایی و دارویی. در خط

مشی دو نوع احتمال بعید و قریب از نظر گذار است. در هر یک از این چهار دسته خطمشیتوجه واحدهاي خط

هاي بازدارنده احتمال اعمال فشار و مجازات مشی. به فرض در خطاعمال فشار از سوي دولت براي اجرا وجود دارد

هاي توزیعی به این شدت نیست. جدول زیر چهار گروه مشیدر مورد خاطبان بسیار قریب است اما در مورد خط

  دهد. مشی و هدف اعمال فشار از سوي دولت و احتمال آن را نشان میخط
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  هدف از اعمال فشار و کنترل دولت

  جهت دادن به عملکرد نظام  جهت دادن به عملکرد فرد

احتمال اعمال فشار 

  از سوي دولت

  بعید
  هاي توزیعیمشیخط

  (پرداخت سوبسید به کشاورزان)

  هاي سیاسیمشیخط

  (انتخاب نمایندگان)

  قریب
  هاي بازدارنده و انضباطیمشیخط

  (جلوگیري از تبلیغات دروغ)

  مجدد هاي توزیعمشیخط

  هاي تصاعدي)(مالیات

  

هاي عمومی مؤثر هستند و رفتارهاي سیاسی و خصوصیات مشیدر این مدل همه مراجعی که در وضع انواع خط

هاي دولتی از وضع هر یک از انواع ناشی از هر یک از آنها بررسی گردیده است. همچنین اهداف سازمان

رد هر یک از آنها نیز مشخص هاي عمومی و احتمال و امکان اعمال فشار و مجازات از سوي دولت در مومشیخط

  گردیده است. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


