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 گذاری مشیهای تنظیم دستور کار برای خطنظریه

طور که گذاری باید انتظار داشت که مردم در حد باالیی مشارکت کنند. همانمشیدر تهیه دستور کار خط

اند شرکت مردم در حد الزم کمک مهمی به درک و شناخت مسأله در تهیه پردازان بسیاری اظهار کردهنظریه

شود که آنان به ها برای حل مشکالتشان موجب میمندی گروهگذاری خواهد کرد. عالقهمشیخطدستور کار 

ها به معنای این است های عمومی جلب شوند. قانونی و مشروع بودن گروهناپذیری به سوی سازمانصورت اجتناب

زماندهی و ارتباطات برخوردارند که آنها از دیدگاه ضوابط مورد قبول جامعه باشند. کسانی که از منابعی برای سا

قدرت برای عمل کردن و عمل نکردن به نفع گروه  1توانند از مشروعیت برخوردار گردند. از نظر باراتزتر میساده

 گیرد. نفع مورد استفاده قرار میذی

جی عمده را ایها، تمایالت و تعصبات را فعال کرده و با کوششی اندک نتها با ظرافت و زیرکی خاصی گرایشگروه

های شیوه گیری هم بشود. برخی ازتواند موجب عدم تصمیمها میکنند. این تمایالت و گرایشبرای خود حاصل می

 تنظیم دستور کار عبارتند از: 

ریزی وین برنامهدر این شیوه سازمان عمومی  ابتدا نقش نسبتاً انفعالی در تنظیم و تد بگذارید که اتفاق بیفتد:

شود ها باز گذاشته میهای ارتباطی دسترسی برای شنیدن نظریات افراد و گروهرد. در همین حال کانالعملیات دا

گذاری سازماندهی آنکه به آنان کمک شود تا مشکالت و مسائل خود را بیان کنند یا برای توضیح مسأله و اولویتبی

دستور کار و  نتوانند به طور مساوی در تدوینگردد تا تمامی قشرهای جامعه نمایند. عمل به این شیوه موجب می

 گذاری شرکت داشته باشند. مشیخط

های عمومی مردم را به بیان توضیح مسائل و در این حالت سازمان ترغیب به مشارکت در تنظیم دستور کار:

ند. کنگذاری ترغیب میمشیکنند و آنان را به مشارکت در تنظیم دستور کار برای خطمشکالت کمک می

                                                           
1. Baratz 
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گذاری مشیشهروندان به مشارکت بیشتر رهنمون شده و با توسل به سازوکارها و ابزار الزم در مسائل سیاسی و خط

 نمایند. شرکت می

در این مقطع سازمان عمومی در بیان مسأله و  گذاری:مشیفعال شدن دولت در تنظیم دستور کار و خط

بلکه آنها  گذاران منتظر نخواهند بود که سیستم عمل نماید،مشیگیرد. خطگذاری نقش فعالی را به عهده میهدف

را تعیین  گذاری جهت عملیات آنهای بیان مسأله و اولویتهای سازمان برای ایجاد مکانیزمدر محدوده فعالیت

که آنها وند، بلگذاران، منفعل نخواهند ماند تا نیازها از طرف عامه مردم عنوان شمشیکنند. در این شیوه، خطمی

دوین دستور کار به طور منظم وقایع جامعه و اجتماع را بازبینی کرده و برای اقدامات عمومی شروع به تنظیم و ت

 خواهند کرد. 

 

 مشیگیری و تنظیم پیشنهادهای خطانواع شکل

مشی ین خطگیری و تدوپذیرند، الگوهای مختلفی از شکلهایی که از آن تأثیر میماهیت مشکالت و مسائل و گروه

ه ماهیت کگیری ضوابطی است بندی و شکلترین اساس برای طبقهترین و قابل استفادهآورد. جالبرا به وجود می

 بندی عبارتند از: دهد. سه نوع طبقهگیری را نشان میتصمیم

 به گیری و تدوین عادی: یک فرآیند ثابت و اساساً بدون تغییر و تدوین مجدد پیشنهادهای مشا. شکل1

حل : فرآیندی که ضمن آن با  توجه به پیشنهادهای گذشته برای حل مشکالت جدید راه2. تهیه و تدوین قیاسی2

 شود. پیدا می

ای از آن وجود ت، ابداع و نوآوری بوده و قبالً نمونه: فرآیندی که همراه با خالقی3گیری و تدوین خالق. شکل3

 نداشته است. 

                                                           
2. Analogous 
3. Creative 
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ل کرد متمرکز گیری نباید تنها بر مسأله و اینکه چگونه آنهاه را باید حتمامی توجهات مسئوالن در مرحله شکل

در نظر د توان به آن مشروعیت بخشیمشی را از لحاظ اینکه چگونه میشود بلکه آنها باید دورنمای آینده خط

 گیرند.

 مشیمشروعیت یافتن و قانونی شدن خط

نی شدن نفع، در مرحله قانوهای ذیآگاهی از فرآیند، شناسایی مسایل و مشکالت، درک تعارض و مخالفت طرف

 کند و حاصل می شود. زمینه بروز پیدا می

شود می گیرد. ابتدا موضوعی که مطرحدر هر نظام حکومتی حداقل دو شکل از قانونی شدن مورد بحث قرار می

ت این است که چه کسانی فرآیندهای اصلی سیاسی را که شامل پذیرش پیشنهادهای مشخصی برای حل مشکال

های رنامهبحل مشخصی که در آن دهند. در مرحله دوم فرآیندها و مراعمومی است مورد تأیید و تصویب قرار می

مودن نرسند مورد نظر است. مرحله اول را پذیرش و مرحله دوم را قانونی های عمومی به تصویب میسازمان

لت وجودی دهند، مسأله محوری و اصلی عمشی را انجام مینامیم. امر پذیرش و این که چه مراجعی بررسی خطمی

زمان ای پویا بین یک فرد و یک مسئول سامسئولیت به صورت رابطه یک نهاد سیاسی است. در عمل، تعهد و

 یابد. ها و اطالعات تحقق میشود و به واسطه درک و شناخت ارزشعمومی ظاهر می

های عمومی است. های سازمانیکی دیگر از معیارهای پذیرش، حمایت و پشتیبانی شهروندان از اقدامات و فعالیت

قائل است. حمایت و پشتیبانی مشخصی از نظریات  5و پراکنده 4ی بین حمایت مشخصیایستون تمایز قابل توجه

و رفتارهای مساعد، منبعث از بازده و اقداماتی است که جوابگوی نیازهای آنهاست. حمایت پراکنده و ناپیوسته 

ای که با آن حمل نتیجهحاکی از عدم تمایل در ابراز عالقه به رفتار و نیت مساعدی است که به افراد در قبول یا ت

 کند. موافق نیستند، کمک می

                                                           
4. Specific 
5. Diffused 
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توان به روشنی میزان پذیرش را توان نظم داد و یا اینکه با ضوابط و مقررات مشخص میپذیرش در جامعه را می

هایی گیری کرد. پذیرش دارای نسبت و رابطه پویایی با هر نظام حکومتی است و مراجع و سازمانبررسی و اندازه

 ها را بر عهده دارند. مشیظر دارد که کار قانونمند ساختن خطرا مدن

 

 فرآیند قانونی کردن 

گیری سعی در قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن دارند ابزار و وسایل الزم زمانی که گروهی از مسئوالن تصمیم

کردن، تحقق ائتالف و کنند. در اکثر مواقع فرآیند اصلی قانونی برای انتخاب موضوع مورد نظر را فراهم می

گیرنده است. این اصل یک روش عملی برای دستیابی به یک حکومت مورد همبستگی اکثریت اعضای تصمیم

 عالقه و برابری سیاسی در یک نظام مؤثر و کاراست. 

ها و اختیار ضابطه و استاندارد گذاری مؤسسات خاص دولتی، فرآیندهای پیچیده بستن قرارداد بعضی از سازمان

ها، نشانگر فرآیندهای وابسته به روند قانونی کردن ساالریای بسیاری از دیواندوائر، اختیارات و صالحیت برنامه

هاست. به طور خالصه هر جا باید روشی برای تأیید و تصویب اقدامات عمومی، توسعه و ادامه مشی و برنامهخط

 شود. یمشی مربوط میابد به فرآیند قانونی کردن برنامه یا خط

گیری، تنظیم و تهیه و ای نیست. زیرا مرحله شکلمشی کار سادهتشخیص بین تهیه و تدوین و قانونی کردن خط

 شود. مشی هنوز به پایان نرسیده است که فرآیند قانونی کردن شروع میتدوین خط

 

 مشی مشارکت دارند؟چه کسانی در فرآیند قانونی کردن خط

شود که تصمیمات اکثریت نمایندگان راجع به مشکالت عمومی نشانگر نظر اکثریت یدر رویکرد عقالیی تصور م

ها آزاد و نظریات مردم در همان موضوع باشد. بدین ترتیب نمایندگان قوه مقننه در محور اصلی قانونی کردن برنامه
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الیی و منطقی مورد پذیرش های متفاوت و دیگر قانونی کردن به صورت عقها قرار دارند مگر اینکه شیوهمشیو خط

 واقع شود.

تعریف  "سویی و سازگاری با اصول شناخته شده و یا ضوابط قابل قبولهم"به طور کلی قانونی کردن را به مثابه 

نمایند و فرآیند اصلی و مردم برای این امر، برخورداری از آراء اکثریت نمایندگان مجلس است. مطمئناً در امر می

کنند، ولی برخورداری از نظریات و آراء اکثریت ممکن است از قوه مقننه نقش اصلی را ایفا می قانونی کردن اعضا

نفوذ، های ذیهای وابسته به قوه قانونگذاری، گروهها و مدیران اداری، اعضای گروههای بوروکراتطریق تالش

 های محلی و استانی و غیره تحقق یابد. مقامات و مسئوالن سازمان

 

 اری از اکثریت آراء در قوه قانونگذاری برخورد

کننده و مکمل دیگری باشد متکی خواهد بود. های بازخورد متعددی که هر کدام اصالحقوه قانونگذاری بر مکانیزم

هایی در نظر گرفته شود که به وسیله آنها اعضای مجلس قادر به قضاوت و مسأله این است که چه ابزار و مکانیزم

مشی، مصالحه و ای از فرآیند قانونی کردن پیشنهاد خطو بدانند که در چه مقطع زمانی و مرحله اظهارنظر باشند

آوری چنین اسناد و مدارکی تضمینی است بر اینکه اطالعات مزبور از لحاظ قضایی به سازش ضروری است. جمع

 بررسی قرار گرفته است.کننده دیگر در مرحله قانونی کردن مورد وسیله نمایندگان مجلس یا افراد شرکت

های اجرایی کنونی، تحقق اکثریت آراء در تمامی امور میسر نیست اما در فرآیند قانونی کردن، به علت محدودیت

تواند وجود داشته باشد به بیان مسأله و تدوین بررسی و مطالعات مبنی بر اینکه کجا و چگونه یک اکثریت آراء می

 نماید. و تهیه پیشنهادهای آینده هم کمک می

مشی مبنای قابل قبولی را برای جوابگویی به نیازهای شهروندان دن و مشروعیت بخشیدن به برنامه و خطقانونی کر

 کند.خودی خود مشکالتی را حل نمیکند. ولی تصویب قوانین یا ایجاد و تنظیم ضوابط و استانداردها به فراهم می

 


