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  هاي بهتر  ـ  نياز به نظريهول افصل 

؛ شوند سازي و سپس براي حل به دولت عرض مي ، ابتدا مسائل (عمومي) مفهوم1گذاري عمومي مشي در فرآيند خط

هاي منتخب را اجرا،  كنند؛ و بديل را فرموله و گزينش مي 2مشي هاي (حل مسائل) خط نهادهاي دولتي، بديل

  كنند.  و بازنگري مي 3ارزشيابي

نهايت پيچيده اي از عناصر قرار دارد كه در  مشي در چنبره مجموعه بي بنا به داليل متعدد (ذيالً ببينيد) فرايند خط

  كنند:  مي گذر زمان با هم تعامل

گذاران در سطوح مختلف دولت،  هاي دولتي، قانون ، مؤسسه4نفوذ هاي ذي به طور طبيعي صدها بازيگر از گروه .1

 نگاران و قضات وجود دارند كه در يك يا چند جنبه فرايند خط مشي درگيرند. پژوهشگران، روزنامه

از اثر شرايط اجتماعي ـ اقتصادي و انباشت اند كه براي دستيابي به فهمي معقوالنه  تعدادي از مطالعات مدعي .2

 هاي بيست و تا چهل سال ممكن است ضروري باشد.  دانش علمي در مورد يك مسئله، دوره

مشي بهداشت، به طور طبيعي چندين برنامه  معيني نظير كنترل آلودگي هوا يا خط 5مشي در هر قلمرو خط .3

 عيني در آنها درگيرند. مختلف وجود دارند كه چندين سطح دولت در هر مكان م

 

  هاي علمي ـ دانشگاهي مؤدبانه است.  به ندرت شبيه بحث و جدل 6اي مشي منازعات خط .4
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هاي صدها بازيگر در سراسر كشور است  شي مستلزم آگاهي از اهداف و برداشتم به طور خالصه، فهم فرايند خط

انگيز حقوقي و علمي بسيار فني در طول يك دهه يا بيشترند ضمن آنكه بيشتر بازيگران  كه درگير موضوعات بحث

  به طور فعال در پي افزايش نفوذ خود بر رويدادها هستند.

مشي، تحليلگر بايد به منظور ارتقاء احتمال فهم وضعيت، آن را  طآور فرآيند خ با توجه به پيچيدگي حيرت

اند  اي را نشان داده كننده شناسي اجتماعي قرائن قانع ها و آثار مختلف در علم فلسفه و روان سازي كند. پژوهش ساده

ها دو  انگاره . اين پيششوند تعديل مي 8ها انگاره اي از پيش تقريباً هميشه از طريق مجموعه 7ها مبني بر اينكه برداشت

گويند چه چيزي را جستجو كند؛ يعني  گر مي دهند. نخست آن كه به مشاهده كليدي انجام مي 9گري كار ويژه تعديل

هايي را تعريف  توان با اطمينان ناديده گرفت. دوم آن كه، طبقه چه عواملي احتماالً بسيار مهمند و چه عواملي را مي

  بندي شوند.  ها بايد گروه پديدهكنند كه در پرتو آنها  مي
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