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 مقدمه

مشی نیز کنند. دولتها خطها و خدمات را تهیه و تولید میطور که در دو فصل گذشته گفته شد، دولتها کاالهمان

مشی، تنها پیوندد و ممکن است وضع خطنند. منطقاً این نکته قبل از تولید هر چیز دیگر به وقوع میکتولید می

، 1970هدف سازمانهای دولتی خاصی که وظیفه ارائه خدمات را بر عهده ندارند، باشد. در اوائل سالهای دهه 

مشی عمومی یکی مشی عمومی جایگاه خود را در داخل قلمرو وسیع اداره امور دولتی باز یافت. خطالعه خطمط

تجزیه و تحلیل »و « مشیتحقیق در خط»دیگر از راههای مطالعه و توصیف مراوده دولت با مردم است و عبارات 

العملی در برابر توان انتقاد یا عکسمشی عمومی را میباشند. خطنیز مفاهیمی در همین راستا می« مشیخط

توان سنت اداره امور دولتی سنتی، یا پذیرش دیر هنگام فنون رسمی به وسیله بخش دولتی دانست. اکنون می

میش عمومی دارای دو رویکرد است که هر کدام از آنها مالحظات و تأکیدات خاص خود را دارد. گفت که خط

است. طرفداران تجزیه « مشی عمومی سیاسیخط»است و دومین آن « مشیتجزیه و تحلیل خط»اولین رویکرد 

دهند. به عبارت دیگر، مشی کسانی هستند که به توسعه این رشته در مسیر اولیه خود ادامه میو تحلیل خط

مشی بندی خطگیری و صورتکماکان خواهان استفاده از آمارها و مدلهای ریاضی بسیار ذهنی و تأکید بر تصمیم

مشی عمومی بوده، به مراودات مشی عمومی سیاسی بیشتر، خواهان نتایج خطپردازان خطهستند. متقابالً نظریه

مشیها مانند بهداشت، آموزش، رفاه، محیط، عالقه نشان سیاسی که مبین یک واقعه خاص هستند و انواع خط

 دهند. دی نشان نمیدهند و بر خالف گروه اول به استفاده از الگوهای ریاضی توجه زیامی

توان یا به عنوان یک پارادایم مستقل، هم عرض اداره امور دولتی و مدیریت دولتی، یا به مشی عمومی را میخط

های تحلیلی که در هر دو رویکرد اداره امور بخش دولتی )اداره امور دولتی و مدیریت ای از شیوهعنوان مجموعه

های تجربی مورد عالقه خود را گرایی نیز شیوهر داد. طرفداران نظریه مدیریتدولتی( کاربرد دارند، مورد توجه قرا

مشی عمومی نیست، بلکه در آن به کنند. ولی تئوریهای آنها صرفاً تئوریهای خطمشی عمومی استنتاج میاز خط

العه مشی عمومی برای مططور گسترده از تئوریهای اقتصادی استفاده شده است. هر چند وجود نهضت خط
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بخش دولتی مهم است، ولی ظاهراً این نهضت در سالهای اخیر، بخشی از نیروی پیشبرنده خود را از دست داده 

های آن به سبب وجود تردید در مربوط بودن آنها به های آن به سبب محدودیت دید و نتیجه گیریاست. شیوه

مشی، دوران طالیی خود را زیه و تحلیل خطامور دولت مورد انتقاد قرار گرفته است. به طور یقین، مکتب تج

مشی برای جلب توجه به طرف آنچه مشی عمومی و تجزیه و تحلیل خطپشت سر گذاشته اس. در عوض، خط

دهد، به عنوان نقطه مقابل اداره امور دولتی که به چگونگی انجام عملیات توجه دارد و همچنین دولت انجام می

 مشی، کماکان مفید خواهند بود. بی در تجزیه و تحلیل خطهای تجربرای استفاده از شیوه

 مشی عمومی، اداره امور دولتی و مدیریت دولتی خط

تالشهای « گذاریمشیخط»و « خط مشی»مشی عمومی ممکن نیست. برای تعریف ارائه تعریف دقیق خط

از تعاریفی مانند بیان »که مشی عمومی تعاریف متنوعی ارائه شده است بسیاری به عمل آمده است. برای خط

« اندهای دولتیگیریکننده رفتار آینده در تصمیممقاصد و نیات، برنامه نیل به اهداف و ضوابط کلی که هدایت

آمدهای اقدام یا تصمیمات مهم دولت، یک خط یا راه کار انتخاب شده برای عمل، پی»آغاز و تا تعاریفی مانند 

 کند. ادامه پیدا می« ولتعدم اقدام و حتی کل اقدامات د

مشی عمومی، با استفاده از اداره امور دولتی، سیاست، یا مدیریت دولتی جدید ترسیم و ترشیح یک رویکرد خط

مشکل است. همه این مفاهیم مربوط به عملیات دولت و بخش دولتی است. اداره امور دولتی به خصوص الگوی 

باشد. شود، دارای بعضی تفاوتهای تقریباً آشکار میشی نمیمسنتی، که در آن توجه زیادی به موضوع خط

گرفتند، تفاوت های کلی اداره امور دولتی را پی میمشی عمومی، از ابتدا، با کسانی که شیوهتحلیلگران خط

موعه دادند. اداره امور دولتی از آغاز بر مجهای تحلیلی و اعداد و ارقام، نشان میداشتند و توجیه زیادی به شیوه

های ای تأکید داشت، جایی که برای اداره کردن خردمندانه و خوب، نیازی به استفاده از انواع شیوهافراد حرفه

تر است و در آن بر استفاده از رویکردهای »سیاسی»مشی عمومی آشکارا از اداره امور دولتی آماری نیست. خط
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گراتر مشی عمومی از اداره امور دولتی واقع. خطگیری تأکید بیشتری شده استفنی و حتی ریاضی در تصمیم

 یری و سیاسی قائل گردیده است. گاست و در آن برای بوروکراسی، نقشهای تصمیم

بوط به مشی عمومی از علم سیاست تقریباً مشکل است و گاهی تشخیص اینکه یک مطالعه خاص مرتفکیک خط

ولتی مشی عمومی با الگوی سنتی اداره امور دطمشی عمومی یا مربوط به سیاست است، مشکل است. خخط

که به  مشی عمومی، در داخل اداره برخی فرآیندهای سیاسی وجود داردتفاوت دارد. بر طبق رویکرد خط

 تر است. «سیاسی»مشی عمومی از اداره امور دولتی شود. به همین دلیل، خطمشی منتهی میخط

تالشی برای به کارگیری علوم سیاسی در اداره امور دولتی است؛ مشی عمومی ایجاد خط»عقیده دارد،  1هنری

مشی همسویی ذاتی آن با رشته اداره  امور دولتی واقعی است، و بسیاری از دانشمندان که در رشته فرعی خط

بینند و برحسب مورد، به عمومی شهرت دارند، خود را در حوزه برزخ بین علوم سیاسی و اداره امور دولتی می

 (. 1990)هنری « کنندیکی از ای دو نظام گرایش پیدا می طرف

ت دولتی آن است که مدیریمشی عمومی با مدیریت دولتی جدید نیز مشکل است. عقیده بر تشریح رابطه خط

پیوندد، به قوع میجدید در حال حذف اداره امور دولتی سنتی است و آنچه را که عمالً در بخش امور دولتی به و

ت که مشی عمومی به شکلی نیسگرایی و خطند. به هر حال، رابطه بین مدیریتکی توصیف میرتشکل واقع

شود، ولی معموالً این یکی از آنها بتواند دیگری را حذف کند. در مدیریت دولتی از الگوی تجربی استفاده می

نوان یکی از اقتصاد به عشی، از مالگوها متعلق به اقتصاد هستند. ممکن است در رویکرد تجزیه و تحلیل خط

روش علمی در  های مودر استفاده عمدتاً استقرائی هستند، در حال کهانواع روشها استفاده شود. البته روش

اند که تمایل ن دادهشود که هر دو دیدگاه دارای نقاط قوتی هستند، ولی دولتها نشااقتصاد، قیاسی است. ادعا می

 صادی دارند. های اقتبیشتری به استفاده از روش

                                                           
1 Henry.  
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 مشی تجزیه و تحلیل خط

مشی عمومی با تجزیه و تحلیل همه جانبه اطالعات مورد نیاز دولتها آغاز شد. پوت و اسپرینگر تجربیات خط

های بزرگ سالهای دهه انند. این موضوع با اجرای برنامهدرا از عالئم آغاز این رشته می 1960تا  1930سالهای 

ضرورت تجزیه و  1960های اجتماعی سالهای دهه ق یافت. اندازه و پیچیدگی برنامهدولتها بیشتر تحق 1960

تحلیل بهتر را افزایش داد. فنون ریاضی دریافتی از مراکز تحقیقاتی و سازمانهای نظامی در بخش عمومی به کار 

مکن داشت که از حل مای یک راهگرفته شدند. در حقیقت آن دوران، دوران علم بود. در آن دوران هر مسئله

مشی به آمد. به هر حال، دوران اولیه تجزیه و تحلیل خطای علمی به دست میطریق به کارگیری مناسب شیوه

توانند دلیل تکیه بیش از حد، یا به عبارت دیگر، به علت وجود این باور که اعداد و ارقام یا فنون به تنهایی می

به بعد بود که  1980شود. تنها از سال میز و مثبت ارزیابی نمیآمشی عمومی را حل کنند، موفقیتمسائل خط

 مرحله جدیدی به قوت پوت و اسپرینگر به نام دوره سوم آغاز شد. 

شود. مشی در دوره سوم فقط مکمل فرآیندهای سیاسی بوده، و جایگزین آنها محسوب نمیتجزیه و تحلیل خط

به یکدیگر شده و توسط طرفهای مختلف یک بحث خاص مشی باعث نزدیک شدن نظریات تجزیه و تحلیل خط

گذاری برای تحکیم و تحمیل نظریات خود شیمکنندگان در فرآیند خطگیرد. همه شرکتمورد استفاده قرار می

 کنند. از آمار به عنوان یک سالح استفاده می

 های تجربیشیوه

مشی و تحلیلگران ی تجزیه و تحلیل خطد براشهای تجربی و مهارتهایی که تصور میدرباره شیوع شیوه

مشی ضروری هستند، مطالب زیادی گفته شده است. از یک نظر دو نوع مهارت مورد نیاز است. اول خط

موجب افزایش »که « دهی به اطالعاتشکل»( مهارتهای 1شوند )که به سه طبقه تقسیم می« مهارتهای علمی»
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( 2؛ )«شودمشی و آزمون ارتباط آنها با وقایع جهان واقع میخطتوانایی تحلیلگر در بیان عقاید مرتبط با 

تحلیلگر را به رویکردها و ابزار الزم برای مشاهده صحیح اشخاص، اشیاء و »که « آوری اطالعاتجمع»مهارتهای 

کند از شواهد تجربی ( مهارتهای تحلیل اطالعات که به تحلیلگر کمک می3کند؛ و )حوادث مجهز می

(. مهارتهای علمی فوق مستقل نیستند و 24، ص 1989های الزم را به عمل آورد، )پوت و اسپرینگر ییرگنتیجه

« کنندهمهارتهای تسهیل»اند؛ آنها به مهارتهای نوع دوم یا به قول این دو نفر محقق تقریباً به یکدیگر وابسته

 (. 25، ص 1989)اند ریزی و مدیریتی نیز وابستهگذاری، طرحمشیمانند مهارتهای خط

( تجزیه و 1ز: )اگیرند، عبارتند مشی مورد استفاده قرار میهای تجربی که در تجزیه و تحلیل خطبعضی از شیوه

وری تصمیم )انتخاب ( تئ2تحلیل هزینه ـ فایده )انتخاب بهینه از میان راه کارهای مختلف با اطمینان کامل(؛ )

طوری که  مشی بهینه بهتحلیل سطح بهینه )دستیابی به یک خط( تجزیه و 3بهینه با احتماالت مشروط(؛ )

( 5بهینه( و ) ( تئوری تخصیص )تجزیه و تحلیل ـ ترکیب4مقادیر خیلی زیاد و خیلی کم مورد نظر نباشند(؛ )

ای ریاضی در الگوهای بهینه کردن زمان. نگل که احتماالً از اشخاص مشهور در زمینه به کارگیری رویکرده

مشی رزیابی خطبطور کلی این ا»کارگیری آنهاست، عقیده دارد، اری بوده و طبیعتاً شیفته محاسن بهگذمشیخط

 (: 433ص  ،1990)نگل « گیری را بهبود بخشدتواند فرآیندهای تصمیمهای علم و مدیریت، میبر اساس شیوه

 گذاری مشیالگوهای فرآیند خط

گذاری وجود دارد. الگوی فرآیند مشیومی، الگوی فرآیند خطمشی عمپردازان خطتقریباً به تعداد نظریه

دارای پنج مرحله است: تشخیص مسئله و تهیه دستور کاری، تنظیم  2گذاری متعلق به آندرسونمشیخط

گذاری، پنج مرحله شیم(. کواد نیز برای فرآیند خط19، ص 19684حل، اجرا و ارزیابی )حلها، پذیرش راهراه

 حلها. حلها و ارزیابی راهینی محیط آینده، مدلسازی اثرات راهبحلها، پیشیم مسئله، پیدا کردن راهقائل است: تنظ

                                                           
2 Anderson.  
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کنندن هیچ راه دهند و با وجود اینکه آنها اعالم میرا ارائه می اییک الگوی شش مرحله 3پاتن و ساویکی

شنهادی این دو محقق یکی از مشی وجود ندارد، ولی الگوی پیمنحصر به فردی برای تجزیه و تحلیل خط

مشی است. هدف اصلی آنها در این رویکرد کمک به کسانی است چارچوبهای مناسب برای بررسی مشکالت خط

مشی متناسب با آن موقعیت هستند. به عبارت دیگر، آنها که موظف به تجزیه و تحلیل موقعیت و استنتاج خط

 اند. شوند، استخراج کرده، تحت آن عناوین تنظیم میمشیفهرستی از عناوینی را که اجزای فرآیند خط

 مرحله اول: بررسی، تعریف و بیان تفصیلی مسئله 

سئله چیست؟ مشی، در وهله نخست باید مشخص شود که واقعاً مپیش از هر گونه اقدام برای بررسی مسئله خط

ی روشن و تواند به صورت خیلیمشیهای عمومی اغلب وابسته به یکدیگرند، این اقدام نماز آنجایی که خط

یعتری برخوردارند، ا مانند بهداشت و رفاه که از دامنه وسهمستقیم انجام شود. تعریف مسئله در بعضی از زمینه

مشی غیرممکن مشکلتر است ولی حقیقت این است که بدون بیان مسأله، انجام هر اقدامی در جهت طراحی خط

مشی را طوری از سایر ذاری بتواند مسئله مربوط به خطگمشیفرآیند خط است. تحلیلگر باید در این مرحله از

یلگر بعد از این پذیر باشد. تحلموضوعات تفکیک کند که برخورد با آن به عنوان یک مسئله مجزا و مجرد امکان

تواند با آیا میاشد؛ نندگان قابل حل بکای وجود دارد که به وسیله خود استفادهآیا مسئله»اقدام باید بداند که 

و تحلیل را برآورد  تواند زمان و منابع مورد نیاز این تجزیهتعریفی دقیق و موجز مسئله را بیان کند و آیا می

در سایر « تنظیم دستور کار»وان همطراز مرحله ت(. این مرحله را می29، ص 1986کند؟ )پاتن و ساویکی، 

 الگوها دانست. 

 زیابی مرحله دوم: ایجاد معیارهای ار

                                                           
3 Patton and Sawicki.  
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. وجود این مرحله یکی از بخشهای بدیع در الگوی پاتن و ساویکی ایجاد معیارهای ارزیابی در مراحل اولیه است

ها نباشد. اثربخشی، شود که سایر معیارها نیز مدنظر قرار گیرند و نیازی به استناد دائمی به هزینهباعث می

ه شمار آورد. بوان از جمله معیارهای خوب ارزیابی تیمقبولیت سیاسی، و حتی تعداد آرا و تساوی حقوق را م

 شود، استنتاج کرد. توان از بیانیه مسئله و یا از کسی که تجزیه و تحلیل برای او انجام میمعیارها را می

 4های جایگزینمشیمرحله سوم: شناسایی خط

ه اهداف تعیین راه کارهای نیل بپس از آنکه اهداف مشخص شدند و معیارهای ارزیابی تنظیم گردیدند، ایجاد 

ارها کراه شود. هر چند طریق خاصی برای پیدا کردن شقوق ممکنه وجود ندارد، ولی اینذیر میپشده امکان

ارها کممکن است و یا حتی الزم است متفاوت باشند. پاتن و ساویکی، طرق ممکن برای پیدا کردن راه

ه مفیدترین را فکر کردن زیاد، به ویژه هنگامی که وقت تنگ است،دهند: ممکن است ها( را ارائه می)جایگزین

تی، فنون طوفان مغزی، تحلیلها و تجربیات تحقیقا»توان از طریق ارها را میک؛ راه«ارها باشدکبرای پیدا کردن راه

سند، رمیه نظر کارهایی که ظاهراً غیرمعمولی ب؛ در حقیقت، نباید راه«و نوشتن سناریوها نیز شناسایی کرد

 نادیده گرفته شوند. 

 های جایگزین:شیممرحله چهارم: ارزیابی خط

این است  ید. عقیده برآگذاری به حساب میشیمدر این الگوی خاص، این مرحله مهمترین مرحله فرآیند خط

د، ی باشنهای مختلف هر یک از آنها بر حسب اینکه دارای چه نقاط قوت و ضعفمشیکه بعد از شناسایی خط

 تر قرار گیرند. باید مورد ارزیابی دقیق

                                                           
4 Alternative.  
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کارهایی را که از نظر کارهای قابل اجرا و یا راهکارهای غیرممکن، راهکارهای ممکن و راهدر مرحله ارزیابی باید راه

 سیاسی غیرقابل اجرا هستند، از یکدیگر جدا ساخت. 

 اندهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتهمشیمشی از میان خطمرحله پنجم: انتخاب یک خط

کارها تقدم دارد، به موکالن کارهایی را که بر دیگر راهها و یا راهدر این مرحله، ممکن است فهرست نتایج ارزیابی

شوند و چگونگی افتد؛ وظایف سازمانی و مسئولیتها ابالغ میارائه داد. اجرای برنامه نیز در این مقطع اتفاق می

 بایست تنظیم و کنترل شود. مشی میاجرای خط

 مشی آمدهای خطمرحله ششم: تنظیم و کنترل پی

ظر از اینکه چگونه استنتاج شده باشد، یک اقدام بنیادی است نمشی، صرفکنترل و ارزیابی پیشرفت هر نوع خط

جزیه و تحلیل هر مشی عمومی به شکلی است که نتایج حاصل از تی خطاو باید چنین هم باشد. ماهیت برنامه

ها خواهد بود و از این رو به جای یک تجزیه و تحلیل مشیمشی، احتماالً مسئله جدیدی برای سایر خطخط

 مجزا و مجدد، چندین تجزیه و تحلیل وجود خواهد داشت. 

گذاری مشیهایی دارد. اما این گونه الگوها در بعضی شرایط برای خطها نارساییبه طور کلی استفاده از مدل

مفیدند. آنچه ما اکنون در اختیار داریم یک شیوه نیست بلکه یک چارچوب است و یک رویکرد سخت غیرقابل 

ی از عناوین است. در حقیقت، ممکن است شخصی این عناوین را به طور کامل اانعطاف نیست بلکه مجموعه

هیچ یک از این مراحل را دنبال نکند و  مشی نامطلوب به دست آورد و متقابالً دیگریدنبال کند و از آن یک خط

مشی هنر است یا علم مشی مناسب نیز دست یابد. پرسش اصلی این است که آیا تجزیه و تحلیل خطبه یک خط

های نیمه عقالیی است؟ های غیرقابل شمارش و عقالیی کردن پدیدهو یا اینکه اقدامی برای کمی کردن پدیده

 گذاری بهتر نخواهند بود. مشیگذاری مفید باشند، ولی تضمینی برای خطمشیالگوها ممکن است برای خط
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 مشی محدودیتهای رویکرد تجزیه و تحلیل خط

توان تا حدودی، یک پیشرفت در الگوی سنتی اداره امور دولتی دانست. مشی را میرویکرد تجزیه و تحلیل خط

کنند که بخش بزرگی از آنها پذیرای رویکردهای ری میآوها، انواع اطالعاتی را جمعواحدهای بزرگ مانند دولت

 هایی مواجه است.مشی در بعضی جهات با نارساییریاضی هستند. ولی به طور کلی رویکرد تجزیه و تحلیل خط

 های کمیـ شیوه1

ی مشکنند. ولی در خطگیرندگان فراهم میهر چند اعداد و ارقام مفید هستند و اطالعات مفیدی برای تصمیم

سطح  از اعداد و ارقام نیست، بلکه مشکل،شود. مشکل اصلی، استفاده عمومی بیش از اندازه به آنها تکیه می

گونه مشی قرار دارد. هیچمجرد بودن و انتزاعی بودن است که در ورای هر موضوع قابل تصور مرتبط به خط

ا قابلیت کاربرد دارد ـ مانند مطالعات مشی در آنههایی که تجزیه وتحلیل خطتالشی برای جدا کردن زمینه

باشند ـ مانند امور رفاهی ـ هایی که در آنها مشکالت سیاسی و اجتماعی مورد نزاع میای ـ از زمینهترافیک جاده

گیرند، ولی به عمل نیامده است. در بعضی امور دولت، اعداد و ارقام در باالترین سطح انتزاع مورد استفاده قرار می

 نها به همه امور منطقی نیست. تعمیم آ

 مشی عمومی به عنوان یک رشته مستقل ـ خط2

طور که پیروان آن نیز عقیده دارند، به طور جداگانه و فارغ از نظام اداره مشی عمومی، همانگیری نظام خطشکل

توان خط نمی مشی رد شده است،امور دولتی تحقق یافته است. از هنگامی که نظریه غیرواقعی مستقل بودن خط

مشی و اداره را ترسیم کرد. ولی مستقل مشی و بین خطگذاری و اجرای خطمشیمشخص و روشنی بین خط

ای مشخص و مجزایی در داخل مشی به عنوان یک نظام علمی باعث پیدایش گروههای حرفهدانستن خط

 بوروکراسیها شده که از شهرت کمی در محیط کار برخوردارند. 

 اد بر تصمیمات ـ تأکید زی3
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شود. این عمالً بخش کوچکی از وقت و تالش مدیران، صرف اتخاذ تصمیمات بر اساس فرآیندهای تحلیلی می

اخل دمشی عمومی، بخصوص در های خطموضوع نشانگر محدودیت و نارسایی آموزشهایی است که در برنامه

ستند تا هتحلیلگر و بیشتر سیاستمدار شوند. مدیران موفق بیشتر سازمانده هستند تا سازمان، اجرا می

خواهد داشت، آمد بهینه وجود نشود، صرفاً یک پیتکنوکرات. برخالف آنچه بر اساس روشهای تحلیلی تصور می

آید. در الگوی آمدها که هر یک معایب و محاسن خاص خود را دارند، به وجود میبلکه عمالً طیف وسیعی از پی

ارتباطی  وساز است. به همین دلیل، شاید بتوان عوامل سیاسی ن شخصیت مسئلهمشی عمومی، نادیده گرفتخط

 را از زاویه دید مدیریت دولتی بهتر مشاهده کرد. 

 ها ـ بالاستفاده بودن یا استفاده کم از شیوه4

ل بر چندانی دا مشی وجود داشته باشد، شواهدحتی اگر کتابها و رویکردهای متعددی درباره تجزیه و تحلیل خط

ارد. یا اگر زمانی این گیرند، وجود ندهای رسمی، مانند آنچه قبالً معرفی شدند، مورد استفاده قرار میاینکه شیوه

جزیه و تحلیل اند، در حال حاضر به آن وسعت کاربرد ندارند. رویکرد تگرفتهها مورد استفاده قرار میشیوه

مالً مربوط مشی عمومی در دانشگاهها مغایر است و عی خطهای آموزشمشی در داخل بوروکراسی، با برنامهخط

مشی طراحی شده است، ولی بودن آنها مورد تأیید قرار نگرفته است. یقیناً مشاغلی برای انتصاب تحلیلگران خط

ن این اند، اشغال نشود و دیگرامشی را دیدهممکن است این مشاغل توسط کسانی که آموزشهای رسمی خط

 ل کنند. مشاغل را اشغا

 ـ الگوی تعقلی 5

یروی کردند، مشی، به روشنی از یک الگوی عقالیی پپوت و اسپرینگر تحت عنوان مراحل اول و دوم تحقیق خط

 ولی این روند در مرحله سوم تحقیق تغییر کرد. 
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 (:12، ص 1986الگوی عقالیی را به خوبی توصیف کرده است ) 5لیندبلوم

  روبرو شدن با یک مسئله مفروض .1

بندی و در غیر  کند و سپس آنها را رتبهگرا ابتدا اهداف کالن، ارزشها و اهداف خرد را بیان میفرد تعقل .2

 کند. این صورت آنها را در ذهن خود سازماندهی می

یه مشیهای تحقق این اهداف را تهاو سپس فهرست تمامی راههای ممکن و مهم و به بیان دیگر، خط .3

 کند. می

 دهد.یشوند، مورد بررسی قرار مها حاصل میمشیدهای مهمی را که با پیروی از این خطآمو تمامی پی .4

 کند. مشی را با اهداف مقایسه میآمدهای هر خطدر این مرحله، پی .5

 کند.می آمدش بیشترین تطبیق را با اهداف دارد، مبادرتای که پیمشیو به این ترتیب، به انتخاب خط .6

در  6شوند. همان طور که سایمونمشی دنبال میان اهدافی هستند که در الگوهای خطاین مراحل، دقیقاً هم

گیری کامالً عقالیی الزامات زیادی را بر عهده یک فرآیند تصمیم»کند، ( اعالم می1956نظریه مشهور خود )

ه اجزاء کوچک اشخاص به جای اخذ تصمیمات آرمانی، مسائل بزرگ و پیچیده را ب« گذارد.گیرندگان میتصمیم

کنند؛ از عدم اطمینان بخش است انتخاب میکنند؛ اولین راه کاری را که رضایتو قابل درک تقسیم می

کنند. بر اساس آنچه گفته شد کنند؛ و بر طبق رفتارهای مناسب و مفید موجود، اقدام میغیرضروری پرهیز می

آنها به علت محدودیت در شناخت و محدودیت در  گراییگرا هستند، ولی تعقلهر چند انسانها ظاهراً تعقل»

مشی، همواره در (. در سومین مرحله تجزیه و تحلیل خط84، ص 1986یابد. )لین ظرفیتهای عاطفی کاهش می

 شود. مورد اعتماد بیش از حد به الگوی تعقلی هشدار داده می

 ـ یک الگوی علمی ناقص 6

                                                           
5 Lindblom.  
6Simon.  
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امی که قرار است برانگیز باشد. البته، هر اقدمشی بحثو تحلیل خطشاید، مبنای علمی مورد استفاده دز تجزیه 

توان پذیرفت که تجزیه و دارای مبنای علمی باشد، باید آثاری از آن علم مورد نظر در آن وجود داشته باشد. می

طرنشان طور که قبالً خامشی، بر پایه یک الگوی علمی ناقص یا حداقل قدیمی قرار گرفته است. همانتحلیل خط

نون فهای تجربی از علوم سیاسی دارای نقاط قوت و ضعف است. نقاط قوت آن، وجود شد استنتاج شیوه

امپیوتر و آنچه کبرداری، پردازش اطالعات با استفاده از آوری اطالعات شناخته شده و اغلب به شکل نمونهجمع

مشی است. به هر حال، علم سیاست در خط هایگیرد و ادامه شیوهمشی انجام میتحت نام تجزیه و تحلیل خط

است که  1970و  1960این موضوع، همچنین به معنای اتکاء به یک تئوری علم سیاست، متعلق به سالهای دهه 

 شود. یک ضعف محسوب می

 

 پاسخگویی به انتقادها 

از این رویکرد  ( در مقام دفاع429، ص 1990شود. نگل )مشی انتقاد میسالهاست که از تجزیه وتحلیل خط

مورد توان سایر ارزشها را به استثناء آنهایی که به خاطرشان رویکرد مشی میعقیده دارد در تجزیه و تحلیل خط

اند، فاصله گرفت. او به اهداف انتقاد قرار گرفته است، با هم ترکیب کرد و از آنچه قبالً مورد انتقاد قرار گرفته

کند. به گفته او، اثربخشی به سود حاصل از هر یک از اشاره می 7صافسنتی اثربخشی، کارایی، عدالت و ان

مشیهای عمومی اشاره دارد؛ کارآیی به پایین نگهداشتن قیمت تمام شده هنگام کسب سود )که از تفاضل خط

قیمت تمام شده یا حداکثر سطح قیمتهای تمام شده در بین اشخاص، گروهها، یا امکان و سود حاصله به دست 

گانه متعالی یعنی مشارکت عمومی، دارد که این عوامل باید با اهداف سهکند. او اظهار میید(، اشاره میآمی

گیری توسط گروههای به تعادل برسند. مشارکت عمومی به تصمیم 8بینی و فرآیند احقاق حققابلیت پیش

                                                           
7. Three Es: effectiveness, efficiency, and equity.  
8 rocedural due processPs: public participation, predictability, p3.  
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بینی به اخذ رد؛ قابلیت پیشذینفع، اعم از گروههای عمومی جامعه یا سایر گروههای ذینفع خاص اشاره دا

گیرندگان با استفاده از یک معیار به نتایج یکسان برسند، اشاره دارد؛ در تصمیمات به نحوی که همه تصمیم

حالی که فرآیند احقاق حق یا رویه عدالت و انصاف بدین معنی است که افرادی که با آنها غیرعادالنه رفتار شده 

 (. 429، ص 1990برای احقاق حق خود را دارند )نگل،  است، استحقاق توسل به سایر طرق

مشی و حتی کل به این ترتیب، تا حدودی پاسخ انتقادهای کسانی که عقیده دارند طرفداران تجزیه و تحلیل خط

آمدهای سیاسی تجزیه و تحلیلهای خود ندارد و یا این حقیقت که آنها ای به پیمشی عمومی، عالقهمکتب خط

 کنند، داده شده است. گیری میکه در خالء و به صورت انتزاعی تصمیم اشخاصی هستند

گیرد باید گیرندگان قرار میآوری شده است، در اختیار تصمیمنظر از اینکه چگونه جمعاگر اطالعات، صرف

ها را رأسا برای اخذ موجب بهبود کیفیت تصمیمات اخذ شده شود. ولی اگر قرار است اطالعات و شیوه

 ناپذیر خواهد بود. مات، مکفی بدانیم، آنگاه شکست این رویکرد، اجتنابتصمی

 مشی عمومی سیاسی خط

( 1985مشی، توسط سایر نویسندگان و عمدتاً توسط لین )پذیرتر در خطیکی از رویکردهای به مراتب انعطاف

آید، بلکه آن را یک یگذاری یک فرآیند فنی محدود به حساب نممشیارائه شده است. در این رویکرد، خط

داد افراد در داخل سازمان مشی عمومی را برونطور که قبالً اشاره شد، لین خطدانند. همانفرآیند سیاسی می

گذاری، رفتار مشیالزم است برای شناخت خط»کنند و داند. این اشخاص، تحت انواع مختلف نفوذها عمل میمی

ها یعنی افراد صاحب مقام، گروهها، سازمانها، سیستم سیاسی و جامعه این ساختارها و همچنین مراودات بین آن

گذاری، به جای مشی(. بنابراین، خط17، ص 1987« )وسیعتر را که در برگیرنده همه این اجزاء است، بشناسیم

های سیاسی و سازمانی و یاد گرفتن اینکه شامل یک روش شناختی خاص باشد، عمل تطبیق دادن با محیط

گذاری، گذاری موضوعات هدفمشینفوذ گذاشتن بر این محیطها است. لین عقیده دارد که نه تنها خطبرای 



 

15 
 

مشی، تخصیص منابع، مدیریت عملیات، ارزیابی برنامه و تالشهای مربوط به ارتباطات، بحث و گیری، خطتصمیم

ست. ولی بیش از همه، یک فرآیند مشی عمومی یک فرآیند اباشد. از این دیدگاه، خطگفتگوها، و ترغیب نیز می

ی و نوظهور )که یک عنوان ابداع« مشی عمومیمدیران خط»سیاسی است؛ فرآیندی است که به قول لین در آن، 

کنند. این فرآیند، صرفاً یک فرآیند رسمی نیست، بلکه ای استفاده میاست( برای تحقق اهدافشان، از هر وسیله

  هایی است.شدیداً دارای محدودیت

تجزیه و تحلیل »اند، عقیده دارند: مشی عمومی را با یکدیگر مقایسه کردههاگ وود و گان که دو دیدگاه خط

آن محسوب نمی شود. سیاست در صدد « جایگزین»و « مشی استمشی، مکمل بعد سیاسی فرآیند خطخط

مشی ای برای فرآیند خطه(. آنها یک رویکرد نه مرحل261، ص 1984اعتبار کردن تجزیه و تحلیل نیست )بی

بوده و به عبارت دیگر، توأماً کاربرد توصیفی، تجویزی دارد. « تلفیقی»دهند که به قول آنها یک رویکرد ارائه می

( 2گیری )پیدا کردن موضوع یا تهیه دستور کار(؛ )( اتخاذ تصمیم برای تصمیم1الگوی آنها به این شرح است: )

( تعیین اهداف خرد و الویتها؛  5بینی؛ )( پیش4( تعریف موضوع؛ )3میم گرفتن؛ )اتخاذ تصمیم درباره چگونه تص

( ابقا، جایگزینی، یا 9( ارزیابی و بررسی؛ )8مشی؛ )( اجرا، تنظیم و کنترل خط7( تجزیه و تحلیل شقوق؛ )6)

لگوی تعقلی مشاهده توان در اهای آن را میمشی. الگوی باال یک الگوی استثنایی است. هر چند ریشهابطال خط

وود و گان مشی را که قبالً معرفی شدند، با یکدیگر ترکیب کرده است. هاگکرد، ولی تا حدودی دو نوع خط

است و به کارگیری فنون و فرآیندهای سیاسی را توأماً مورد توجه قرار « تلفیقی»عقیده دارند که رویکرد آنها 

می، در نقشی است که به فرآیند سیاسی محول شده است. در مشی عموداده است. تفاوت اصلی دو دیدگاه خط

کارهاست و برای این منظور ای از راهمشی هدف دستیابی به بهترین پاسخ از میان مجموعهتجزیه و تحلیل خط

مشی عمومی سیاسی، برای اطالعات یک نقش ای از روشهای آماری را به خدمت گرفته است. در خطمجموعه

های مشی عمومی، ابتدا مسائل خاص از دیدگاهستند، به عبارت دیگر، بر طبق رویکرد خطپشتیبانی قائل ه

 شوند. مختلف به شکلی مستدل بررسی شده و سپس وارد فرآیند سیاسی می
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( عقیده دارد اداره امور دولتی، بعد از جنگ جهانی دوم در مورد چگونگی 127ـ32، صص 1988) 9ریچ

حت تأثیر دو دیدگاه مشخص قرار داشته است: اول، وجود گروههای ذینفع که گیری مدیران دولتی تتصمیم

اند؛ و دوم، حداکثر کردن سود خالص که از تئوری تصمیم و اقتصاد خرد زاییده تئوری سیستم سیاسی مرکب

ه گذاری عمومی که با مطالعه آن تفاوت دارد، ترکیب یا ملغممشیرسد عمل خطاستنتاج شده است. به نظر می

 کننده آنها است. گرایی نیز ترکیبجالبی از این دو دیدگاه است و مدیریت

 

 

 

                                                           
9 Reich.  


