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  اي گذاري حرفه مشی هاي اصلی خط ویژگی

 ١آینده نگر بودن  

هاي  مشی با توجه به آینده هاي مختلف خط ریزي گزینه : در این برنامه2ریزي بر پایه سناریو برنامهـ 

توانند به نتایج مختلف یا  گیرند که چگونه بر اساس روندهاي جاري می احتمالی مورد بررسی قرار می

  یکسان برسند. 

ند درباره کند تا بتوا : این تفکر، بر آن چه کاال در حال اتفاق افتادن است نگاه می3نگر تفکر آیندهـ 

  حل خالق باید پیش بیاید، فکر کند.  آن چه بعداً در یک راه

هاي متناسب به منظور اطمینان یافتن از این که  : به کارگیري روش4ریزي اقتضایی برنامهـ 

شود و به حداقل رساندن اثرات منفی از مواردي که مطابق برنامه پیش  مشی اعالن شده، اجرا می خط

  مشی در حال اجرا است.  بینی نشده در زمانی که خط ات پیشرود و یا اتفاق نمی

  

 5برون نگري  

: بهبود از طریق یادگیري از دیگران و شناسایی جایی که تغییر براي مدرنیزه کردن 6الگوبرداريـ 

  یابد. گذاري الزم است، ارتقاء می مشی فرآیند خط

  رساند. مدیریت تغییر کمک میها از طرق زیر به  : این استراتژي7هاي ارتباطی استراتژيـ 

 مشی گذاري  ها از ابتداي کار خط مشی نفعان خط ریزي براي درگیر کردن کلیه ذي برنامه 

                                                             
١. Forward looking 
٢. Scenario planning  
٣. Future thinking 
٤. Contingency planning  
٥. Outward looking  
٦. Benchmarking  
٧. Communication Strategies 
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 رسانی و  گذاري، اطالع مشی هاي سیاسی و اجتماعی افراد در فرآیند خط توجه به آگاهی

 گیري اطالعات

 مشی تحت تأثیر قرار  ارائه خطریزي براي ارتباط داشتن با همه کسانی که از طریق  برنامه

 گیرندگان، مجریان و... گیرند. مانند پیشنهاد دهندگان، تصمیم می

 8خالقیت و نوآوري  

ها بر روي شهروندان،  ها به شفافیت فرآیند ارزیابی تأثیرات سیاست مشی هاي منظم اثرات خط ـ ارزیابی

  کند. ها کمک می تجار و سازمان

نفعان به عنوان یک جزء  براي اطمینان از اینکه ارتباطات و تحلیل ذيـ مدیریت پروژه، سازوکاري 

  کند. باشد، ایجاد می  مشی ناپذیر فرآیند خط جدایی

هاي خالقیت و نوآوري  ـ شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک به پدید آمدن محیطی که در آن ایده

  شوند.  می گذاران اطالع داده مشی آیند، آزمایش می شوند و به خط پدید می

را از طریق جلسات طوفان مغزي و » فکر کردن خارج از چارچوب«هاي جدید و خالقانه  ـ تشویق ایده

  بخشد. مشی تحقق می وارد کردن افراد خارجی به تیم خط

هاي نمونه و آزمایشی به عنوان یک قسمت از ایجاد  هاي مختلف از طریق محیط ـ تجربه کردن با گزینه

کند از تجربیات درس بگیرند و تنوع و انعطاف در  گذاران کمک می مشی ن به خطمشی و اجراي آ خط

هاي گذشته  مشی هاي خط حل ها ایجاد شود. شواهد براي فهم مسأله، شامل اینکه چرا راه مشی خط

  کند.  اند، به این مرحله کمک می شکست خورده

                                                             
٨. Creative and Innovation 
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 9به کارگیري شواهد  

کند که تشخیص دهند باید  گذاران کمک می مشی به خطآوري اطالعات کیفی از منابع مختلف  ـ جمع

هاي بهینه دست یابند. براي اینکه این گونه  در چه کارها و اموري مالحظه کنند و چگونه به فرصت

  اطالعات اثربخش باشد باید توسط متخصصان هر حوزه کاري تغییر و تعبیر شوند. 

کند که مطمئن شوند آنها نقش همه  یگذاران کمک م مشی به خط 10نفعان ـ تجزیه و تحلیل ذي

  اند.  گذاري و متأثر از آن را شناسایی نموده و درباره آنها فکر کرده مشی هاي درگیر خط گروه

  کند.  هاي ارزیابی شده کمک می به بررسی درست حوزه گزینه 11ـ تجزیه تحلیل هزینه منفعت 

مشی در دنیاي واقعی چگونه  به ایجاد توانمندي جهت اینکه بفهمیم یک خط 12سازي اقتصادي ـ مدل

مشی را تحت تأثیر قرار  کند، تشخیص اینکه چه عوامل و رفتارهایی ممکن است خط نقش ایفا می

گذاري و متأثر از آن را شناسایی نموده و  مشی هاي درگیر خط دهند، مطمئن شوند آنها نقش همه گروه

  کند.  اند، کمک می ر کردهدرباره آنها فک

جهت دسترسی سریع به ایشان براي مشورت کردن راجع  13ـ ایجاد سازوکار ارتباطی مشتري با هوش

  رسانی به موقع.  مشی و اطالع به نتایج و اثرات خط

مشی و شکل  هاي تحقیقاتی با استفاده بهتر از تحقیق که در دستیابی به اهداف خط ـ شناسایی اولویت

  کند.  ها کمک می مشی خطدادن به 

آوري شواهد این نقش  گرایی در جمع به منظور بهبود تخصص» 14مشی محقق خط«ـ تعریف یک نقش 

  مشی به وجود آید.  شود اطمینان بیشتري نسبت به تخصصی و آگاهانه بودن خط سبب می

                                                             
٩. Using Evidence 
١٠. Stakeholder Analysis 
١١. Cost-Benefit Analysis  
١٢. Intelligent Customer 
١٣. Intelligent Customer 
١٤. Policy Researcher 
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مشی  گاه خطها به منظور جای مشی از کارگزاران صفی و مجریان مستقیم خط 15ـ مصاحبه و تحقیقات

هاي قبلی که ناگزیر به  مشی هاي شکست آن یا شکست خط در بین مردم و احیاناً شناسایی علت

  اند.  جایگزینی شده

 16جامعیت  

گذارند  ها بر آنها اثر می مشی هاي مختلف که خط ها را بر روي گروه مشی که تأثیر خط 17ـ ارزیابی اثرات

  کند.  را بررسی می

هاي تعیین شده را از دیدگاه مجریان و یا هدف  مشی کند که خط را قادر می گذاران مشی ـ مشورت خط

  دهند.  بررسی نمایند و بنابراین عواقب ناخواسته را کاهش می

ها چقدر به  مشی مشی از گروه هدف و مجریان از اینکه خط ـ دریافت بازخورد از عملیات اجرایی خط

  اند.  نتایج تعیین شده رسیده

ها آنها را تحت تأثیر قرار داده یا  مشی گردد که خط نفعان باعث شناسایی کسانی می ذي ـ تحلیل رفتار

نمایند. این اقدام، همچنین ممکن است کسانی را شناسایی نماید که  دهی می آنها را هدایت و جهت

  ها یا بخشی از آن را ارتقاء یا بهبود دهند.  مشی بتوانند خط

 18پیوستگی  

ها و سازماندهی آنها  مشی هایی که چگونگی غلبه بر موانع را براي پیوستگی خط ـ پیدا کردن استراتژي

  نفعان نشان بدهد.  حول نیازهاي ذي

گذاري  مشی ـ مشورت کردن و همکاري نیروهاي صفی در اجراء به عنوان یک مرحله از فرآیند خط

  دهد.  زایش میبینی اف ها را مطابق پیش مشی شانس اجراي موفق خط
                                                             
١٥. Survey 
١٦. Inclusive  
١٧. Impact assessment 
١٨. Joined up 
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گذاري باعث استفاده از منابع تخصصی برون  مشی هاي اصلی خط در کنار تیم 19هاي مکمل ـ تیم

  کند.  است که به شناخت و تشخیص مسأله کمک می

گیري بهتر  گذاري بر شغل کارکنان اجرایی، این توان بالقوه را براي شکل مشی ـ سایه افکندن نقش خط

کنند را ایجاد  تري که در آن نقش ایفا می هاي وسیع هاي سازمانی و زمینه مشی مشی از خط خط

  نماید.  می

  دهد.  ـ بررسی گروهی موارد زیر را بهبود می

  شناخت بهتر افراد در سازمان 

  ایجاد فرصت براي آموختن از تجربیات مشترك و دقیق دیگران 

 ي که بتوانند براي فهم و تر براي مؤسسات خدمات شهر هاي حقوقی بزرگ ایجاد شخصیت

 دریافت موضوعات و مسائل عمومی و کوشش براي حل آنها تالش نمایند. 

  

 20ارزیابی کردن   

ـ شناسایی نتایج دقیق محصوالت و پیدا کردن شکاف عملکردي (مسأله) جهت کمک به 

تواند  گذاري. این اقدام می مشی گذاران براي برقراري ارزیابی منظم اثربخشی در فرآیند خط مشی خط

 اي به دست بدهد که در مراحل بعدي معلوم شود چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید تجربه

  انجام شود. 

هاي موجود، سازوکار اصلی یادگیري از تجربه و  مشی هاي جدید و بررسی منظم خط مشی ـ ارزیابی خط

آوري نموده،  ها، اطالعات مفید را جمع باشد. این ارزیابی کمک به بهبود طراحی و اجراي و آینده می

  دهد.  نماید و عدم اطمینان را کاهش می دقیق می
                                                             
١٩. Secondments Teams 
٢٠. Evaluation  
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ها را شناسایی نمایند. این مدیریت  مشی کند نتایج خط گذاران را وادار می مشی ه خطک 21ـ مدیریت پروژه

کند اثرات خالقیت بیشتر و یا  گذاري کمک می مشی پروژه، به ارزیابی منسجم در طول فرآیند خط

  گذاري را ارزیابی نماید.  مشی ریسک کمتر در خط

توانند اطالعات  گذاران از طریق آن می مشی طشود که خ دهنده سریع ایجاد می ـ سازوکارهاي آگاهی

  دهد به روز نمایند.  بینی شده را تحت تأثیر قرار می خود را در مورد تغییرات و پیامدهایی که نتایج پیش

ریزي دقیقی بر  نفعان و ارباب رجوع باهوش جهت این که برنامه ـ ایجاد ظرفیت جهت استفاده از ذي

تر تعیین نمود چگونه یک  شود راحت رت پذیرد. این ظرفیت سبب میها صو ارزیابی و تحقق اولویت

مشی نیز کمک  مشی نسبت به اهدافش ارزیابی شود و همچنین به مدیریت ارزیابی منافع خط خط

  نماید. می

تر  گذاران سطوح پایین مشی کند به خط مشی کمک می که به طراحان خط 22هاي بازخورد ـ ایجاد حلقه

  رسانی نمایند.  گذاري در عمل و اجراي آن اطالع مشی مؤسسات درباره چگونگی خط ها و در وزارتخانه

 هاي مجدد  بررسی  
مشی مطابق انتظار در حال اجرا  گیري عملکرد که به شناسایی و اطالع یافتن از اینکه یک خط ـ اندازه

مشی شده  طدهد که آیا نیازي که سبب ایجاد خ کند. همچنین اطالعاتی به دست می است کمک می

  است، تعدیل یا برآورد شده است یا خیر؟

مشی و نظارت بر پیشرفت کار طبق برنامه تعیین  که به مراقبت از فرآیند خط 23ـ سازوکارهاي بازخورد

  کند.  شده کمک می

  

                                                             
٢١. Project management  
٢٢. Feedback loops 
٢٣. Feedback Mechanisms  
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  درس گرفتن از تجربیات  
آمده، به تر از شواهد به دست  ـ ذخیره سازي دانش و مدیریت آن که باعث بهبود و استفاده راحت

مشی و ارزیابی نتایج و پیامدهاي  آوري شده در مورد اهداف خط اشتراك گذاشتن داده و اطالعات جمع

  گذاري آینده خواهد شد. مشی مشی جاري و اطالعات الزم براي خط خط

هاي دولتی طی  که به ساخت یک رکورد تاریخی موفقیت و شکست سازمان 24ـ ایجاد حافظه سازمانی

ها از اجرا و تحقیقات قبلی  ها و عبرت کند درس کند، حافظه سازمانی همچنین کمک می زمان کمک می

زا بوده  مشی شکست خورده، هزینه ها آموخته شود و تشخیص داده شود که کدام خط و تجزیه و تحلیل

  است و چرا؟

واژه تحلیل، از جمله مفاهیمی است که در مورد آن اختالف نظر وجود دارد. بعضی معناي  :25تجزیه و تحلیل

برند. از معناي عام آن چنین  را به کار می» تجزیه و تحلیل«دهند و اصطالح  عام آن را مورد استفاده قرار می

اش تفکیک و تجزیه  هندهد شود که براي بررسی و شناخت یک پدیده، ابتدا آن را به اجزاء تشکیل استنباط می

رابطه) را با سایر اجزاء و کل پدیده  26نموده، سپس کیفیت هر جزء و کیفیت رابطه آن (کشف وجود و تبیین

اي دیگر عقیده دارند که الزم نیست در کنار واژه  پردازند. عده دهند و به اظهار نظر می مورد بررسی قرار می

دهند و معتقدند  روه، معناي خاص از تحلیل را مورد توجه قرار میتحلیل، واژه تجزیه نیز آورده شود. این گ

اي را تحلیل نماید، ابتدا آن را تجزیه نموده و سپس با تبیین رابطه علت و معلولی یا  چنانچه کسی بخواهد پدیده

  باشد.  نماید. مجموعه این فعل و انفعاالت تحلیل می همبستگی، کیفیت و میزان آن را روشن می

پردازند و از  ها می ها و بررسی اي از مطالعات و تحقیقات، استدالل ها، به مجموعه گران، براي شناخت پدیده تحلیل

دهند. گاهی  ها و ساز و کار تأثیر بر روي یکدیگر را مورد توضیح و تبیین قرار می آن طریق روابط بین پدیده

                                                             
٢٤. Institutional Memory  
٢٥. Analysis 
٢٦. Explanation 
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دهند، بسترهاي اجتماعی،  یح و تفصیل قرار میاي را از جوانب گوناگون مورد تشر گران، پدیده اوقات، تحلیل

ها، پیامدها و نتایج پدیده را مورد واکاوي و شناخت  ها، موانع و محدودیت کننده شرایط و موقعیت رخداد، تقویت

گران، با دریافت و شناختی که از پدیده مورد  اند. تحلیل دهند. در این صورت، آنها پدیده را تشریح نموده قرار می

هاي مرتبط با  نمایند و به کمک نظریه هاي دیگر مرتبط می اند، آن را با پدیده و تشریح آن حاصل نموده بررسی

  رسند.  پردازند و به اظهار نظر و قضاوت نیز می آن پدیده، به توجیه و تفسیر آن می

  
 

 

  

  
 

 

 

 

 


