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  بخش دوم - مسائل عمومی

  هاي شناسایی مسائل عمومی راه

آیند، مگر آنکه عده زیادي از مردم را تحت تأثیر قرار دهند. این  معموالً شرایط به صورت مسائل عمومی در نمی

اند تا  نظران است که بیشتر به نتیجه مسائل عمومی و اثرات آنها توجه داشته اي از نویسندگان و صاحب نظر عده

ایط نامطلوب بر تعداد کمی از مردم اثرگذار باشد و خود مسأله. این گونه نویسندگان معتقدند تا زمانی که شر

  توجه عمومی را کمتر به خود جلب کرده باشد، مسأله خصوصی است. 

نمایند که چنانچه یک پدیده آن فرآیند را طی کرده باشد، به یک مسأله  اي دیگر، فرآیندي را توصیف می عده

، چه مردم آن را احساس نموده و از یک نتیجه تبدیل شده است. خواه نتیجه آن عمومی باشد، خواه نباشد

آید  اي که بین این دو دیدگاه وجود دارد این سؤال پیش می ناراضی باشند، خواه نباشند. با این اوصاف، با فاصله

باشد یا  باشد و چگونه باید تشخیص داد که یک مسأله عمومی می که مالك تشخیص مسائلی عمومی چه می

وانند چنین تشخیصی را بدهند. در ادامه این بحث به چند دیدگاه در مورد روش ت خیر؟ و چه کسانی می

  شود:  تشخیص مسأله عمومی پرداخته می

  کننده نهایی خدمات عمومی . مصرف1

هاي غالب در امر ارزیابی نحوه و کیفیت خدمات عمومی و برطرف کردن نیازها و پاسخگویی به  یکی از دیدگاه

کننده مالیات، تبعه یک کشور، شاکی و  نهایی، ممکن است به شکل مشتري، پرداختکننده  مسائل، استفاده

  مدعی، بیمار و نظایر آن متبلور شوند. 

شود. سؤال از توده  هاي طبیعی شکل گرفته، خواستار یا نیاز مطرح شود، مسأله عمومی تلقی می چنانچه حرکت

هاي افراد عادي جامعه، ممکن است  وجه به محدودیتهاي تشخیص مسأله عمومی است اما با ت مردم یکی از راه

هاي ساده قابل  مسائلی وجود داشته باشد که نتایج آن براي افراد عادي جامعه ملموس نباشد و به وسیله مکانیزم

توانند آن را تشخیص دهند. محدودیت دیگري که در این زمینه  تشخیص نباشند. در آن صورت توده مردم نمی
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ن است که توده مردم معموالً به مسائل زمان حال توجه دارند و منتظر برطرف نمودن آثار سوء شود ای مطرح می

  اندیشند.  هاي بلندمدت می حل مدت هستند و کمتر به نتایج یا راه یک کمبود یا رفع یک بحران در کوتاه

  . دیدگاه حقوقی 2

اند.  وق اساسی هر کشور تعریف گردیدهبر اساس این دیدگاه، مسائل عمومی، همان مسائلی هستند که در حق

ها و نهادهاي سیاسی، وظایف و  حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل حکومت، سازمان

کند و همچنین حقوق عمومی افراد را  اختیارات قواي عالیه و نیز روابط نهادها و قواي مزبور را با هم تعیین می

که  است حقوق اساسی داراي دو صفت عمومی و اساسیکند.  اشد، مشخص میکه دولت مکلف به احترام آنها ب

صفت اول به معناي آن است که آثار و نتایج آن به عموم افراد یک ملت مربوط است و صفت اساسی یعنی 

ترین مسائل  ترین مسائل مربوط به جامعه مانند حکومت و تشکیالت آن یا اساسی اي از حقوق، که اساسی رشته

کند. براي مثال قانون اساسی که شالوده  هاي فردي و اجتماعی و... بحث می ها مانند حقوق و آزادي انسان

شود، معموالً داراي اصول و قواعدي  سیستم حکومت هر کشور و چارچوب و اساس حقوق آن محسوب می

اساسی، حقوق  اساسی شکل حکومت و قواي آن، حدود اختیارات و وظایف هر یک، تشکیالت و وظایف نهادهاي

  هاي کلی فرهنگی، اقتصادي و سیاسی کشور است.  گذاري هاي فردي و اجتماعی و سیاست و آزادي

هایی  مشی گذاران با توجه به حقوق افراد جامعه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خط مشی در این دیدگاه، خط

باشند.  ها و... با یکدیگر می ها، سازمان ها خطوط کلی و تعیین کننده روابط، گروه مشی نمایند. این خط را وضع می

ان و سیاستگذاران، نسبت به مسأله واکنش نشان شود و حاکم اخالل در این روابط، مسأله عمومی محسوب می

هاي دولتی  دهند. در حقوق اساسی بعضی از مسائل عمومی، به صراحت به عنوان وظایف نهادها و سازمان می

  گیري و حل مسأله نموده است.  متولی امر تعیین گردیده است و آنها را ملزم به تصمیم



 

 مشتهبخش  -ریف و مفاهیم خط مشی گذاريتعا 

 

  . تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی 3

هاي متفاوتی نسبت به وظایف مدیریت دولتی مطرح گردیده است. مدیریت دولتی در تالش براي یافتن  دگاهدی

گردد. در  هاي محوري فرهنگ مدیریت دولتی نیز مطرح می است که به عنوان یکی از ارزش "عالیق مشترك"

ها،  ین دقیق و صریح مسئولیتکند، همانا تعی این تالش، آنچه مدیریت دولتی را از مدیریت خصوصی متمایز می

  براي مقابله با مشکالت ساختاري به جاي جستجو کسب برتري در عملکرد است. 

بوکلی و همکارانش معتقدند که مشکالت ساختاري را باید از مشکالت جاري تفکیک کرد و براي مقابله با آنها 

هاي سیستماتیک است. براي رفع  حل اهاقدامات هماهنگی صورت پذیرد. رفع مشکالت ساختاري، مستلزم اتخاذ ر

موانع موجود بر سر راه نیل به اهداف مشترك و استقرار شرایط مناسب براي تحقق آنها در آینده، اقدام جمعی و 

مجدانه ضرورت دارد. در حالی که در مورد مدیریت خصوصی، در شرایطی که مشکالت ساختاري وجود ندارد یا 

الزم و کافی براي حل این مشکالت از طریق فرآیندهاي مدیریت دولتی به عمل بینی  هایی که پیش در موقعیت

ها و  گیرد. مدیریت خصوصی، موقعیت عملیاتی خود را در چارچوب مجموعه فرصت آمده مورد استفاده قرار می

سازد، اما مدیریت  هاي خود را در این چارچوب مشخص می مشی نماید و خط هاي خارجی تصویر می محدودیت

  هاي محدود و موردي استوار سازد.  تواند اقدامات خود را بر فرضیه دولتی نمی

  

  مدیریت مسائل عمومی

هاي اجرایی خود قرار دهند.  هاي اجتماعی را در رویه ها و ایدئولوژي اکنون تحت فشارند تا ارزش ها هم سازمان

ات اخالقی خود را از عملکرد سازمان همچنین جامعه نیز در مورد رفتار اخالقی مدیران حساس شده و انتظار

هاي  مشی ها بیش از گذشته انتظار رفتار اخالقی دارد. خط ارتقا داده است. به عبارت دیگر جامعه از سازمان

  گیرند، اغلب با هدف اقتصادي سازمان در تعارض هستند.  هاي محیطی نشأت می عمومی که از خواسته
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ا و کل ساختار بخش عمومی، از مسائل و مشکالتی که در جامعه ه از طریق مدیریت مسائل عمومی سازمان

کند و  آوري می یابد. هر سازمانی در ارتباط با هدف و مأموریت خود مسایل مربوط را جمع گذرد آگاهی می می

اي است که یک سازمان ضمن آن  نماید. مدیریت مسائل عمومی برنامه هاي مناسبی را براي آنها تنظیم می پاسخ

وشد آگاهی و دید خود را به طور جامع نسبت به مسائل عمومی افزایش دهد و از این طریق میزان ک می

هاي عمومی، افزایش دهند. به بیان دیگر، مدیریت مسائل عمومی  مشی اثربخشی خود را در فرآیند تنظیم خط

اف خود را که بر آن تأثیر گردد تا مسائل عمومی و اجتماعی اطر اي است که به وسیله آن سازمان قادر می شیوه

هاي مناسبی ارائه نماید. مدیریت مسائل عمومی پیش  گذارند، شناسایی و ارزیابی کند و در مقابل آن پاسخ می

گذاري به شیوه اقتضایی است، زیرا به مدد آن است که شرایط و اوضاع و  مشی درآمد و مقدمه الزم براي خط

را در مقابل آن برگزید. رعایت موارد زیر در شناخت محیط براي توان شناخت و شیوه مناسب  احوال را می

  تواند مفید باشد.  گذاري می مشی انتخاب شیوه مناسب خط

 ها هاي حاکم در جامعه و تعیین اولویت آن شناخت ارزش 

 ها و منابع موجود در جامعه  شناخت امکانات و ظرفیت 

 ها آن شناخت مسائل و مشکالت جامعه و تعیین شدت و اهمیت 

 .شناخت ساختارهاي رسمی و غیررسمی موجود در جامعه 
  

باشد.  در مدیریت مسائل عمومی، سازمان پاسخگوي مسائل عمومی است که در ارتباط با کسب و کارش می

مدیریت مسائل عمومی را بایستی به مثابه یک برنامه در نظر گرفت؛ و مانند هر برنامه دیگري باید با توجه به 

نگري الزم در رابطه با  یم آن باید آیندهشناخت و آگاهی از منابع و امکانات مادي و انسانی تنظیم شود و در تنظ

مالحظات محیطی به عمل آید. مدیریت مسائل عمومی در رابطه با افزایش دانش و مشارکت سازمان در ارتباط با 

بینی، تشخیص و ارزیابی مسائل عمومی است که بر  مشی عمومی است. این فرآیند به دنبال پیش فرآیند خط

  ت. تحقیق در مورد مسائل عمومی براي انتخاب استراتژي مناسب است. عملکرد سازمان تأثیرگذار اس
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  به طور کلی فرآیند مدیریت مسائل عمومی به ترتیب زیر است: 

  ـ تشخیص و شناسایی مسائل عمومی 1

  بررسی محیط سازمان براي شناخت مسائل و موضوعات عمومی 

  جستجو و تعقیب مسائل و موضوعات عمومی در حال گسترش 

 هایی در مورد مسائل و موضوعات عمومی  بینی م پیشانجا 

 توانند منافعی را به همراه داشته باشند.  شناسایی موضوعاتی که براي سازمان می 

 بندي آنها ـ ارزیابی اثرات مسائل عمومی و ایجاد اولویت2

  ارزیابی اثرات و احتمال وقوع مسایل عمومی 

 خگویی به مسائل عمومی ارزیابی منابع و توانایی سازمان براي پاس 

 ـ تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل عمومی3

 بندي مسائل عمومی همراه با ابعاد مرتبط به آن  طبقه 

  کسب اطمینان از حمایت کارکنان درباره مسائل عمومی مرجع 

 اي سازمان در جاي مناسب خود  هاي وظیفه جلب مشارکت حیطه 

  ـ ایجاد استراتژي 4

 هاي مختلف  تجزیه و تحلیل موقعیت و استراتژي 

  انتخاب استراتژي مناسب توسط مدیریت 

 ـ اجرا 5

  گسترش استراتژي مورد توافق در سطح سازمان 

 هاي دیگر  توسعه هماهنگی و یکپارچگی با سازمان 

 هاي ارتباطی داخلی و خارجی سازمان  اتصال به شبکه 
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 ـ ارزیابی 6

  عملکرد استراتژيارزیابی نتایج حاصله از 

  ارزیابی مدیریت 

 هاي اجرا  جرح و تعدیل برنامه 

ها در آن مهارت  ها و سازمان اصوالً ارائه مشکل و مطرح ساختن آن خود هنري است که برخی افراد، گروه

گذاران، در  مشی برند با خط بیشتري دارند. همچنین نزدیکی و چگونگی ارتباطی کسانی که از مشکل رنج می

مشکل مؤثر است. مدیریت مسائل عمومی تدبیري است براي آگاه شدن از مسائلی که در جامعه  انعکاس

  ها. گذرد و همچنین آماده شدن براي دادن پاسخ مناسب به آن می
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