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 آن ابزارهای و عمومی مشیخط اجرای

ها به اجرا گذاشته مشیها یا خطتوان به صورت فرآیندی که در آن برنامهمشی را میمرحله اجرای خط        

توان آن را به سادگی به مشی میفرض بر این بود که بالفاصله با تنظیم خط 1970شوند  تعریف کرد. تا دهه می

 ها دستخوش تغییر شد. ه اجرای برنامهاجرا درآورد. این تصور با انتشار کارهای پرسمن و ویلداوسکی دربار

رویکردی از باال پردازند، معموالً مشی میهای تنظیم خطمشی که به بررسی شیوهمطالعات مربوط به اجرای خط

ای از توان به صورت مجموعهمشی را همواره میبه پایین دارند. در این رویکرد فرض بر این است که فرآیند خط

کنند تا با بندی و تصریح میمشی را مقولهان کرد که رهبران سیاسی ترجیحات روشن خطهایی بیسلسله فرمان

شود، گذر از سطوح متعدد ساختار اداری دولت به اجرا درآیند. رویکرد از باال به پایین از تصمیمات دولت شروع می

ل زیربنایی مسایل اجرایی است. کند و به دنبال یافتن دالیمیزان موفقیت یا شکست اجرای تصمیمات را بررسی می

از پایین "ها کامالً روشن است. این رویکرد با پیدایش رویکرد مشیدر این رویکرد فرض بر این است که اهداف خط

 مورد انتقاد قرار گرفت.  "به باال

شود. به یها آغاز مکننده در اجرای برنامهرویکرد پایین به باال از بررسی کلیه عوامل خصوصی و عمومی شرکت

گشاید پردازد و سپس راه خود را به باال میهای تماس میمطالعه دقیق اهداف شخصی و سازمانی، راهبردها و شبکه

اند، ها نقش داشتههای برخورد کسانی را که در طراحی، تأمین مالی و اجرای برنامهتا اهداف راهبردها و روش

های ، توجه به مناسبات رسمی و غیررسمی پدیدآورندگان شبکهروشن سازد. امتیاز عمده رویکرد پایین به باال

ها دخالت دارند. رویکرد پایین به باال مطالعه اجرا را از تصمیم مشیمشی است که در ایجاد و اجرای خطخط

دارد. به همین دلیل امکان بررسی کلیه مشی معطوف میخطکند و توجه خود را به مسایل مشی جدا میخط

آورند. برای رسیدن به شناخت جامع، هر ربط در مسأله را فراهم میو مؤسسات عمومی و خصوصی ذی بازیگران

 باید با یکدیگر آمیخته شوند. « پایین به باال»و « باال به پایین»رویکرد دو 
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 مشیهای اجرای خطواقعیت

سازوکارهای اداری سازمان مجری مربوط به دلیل وجود مجموعه عواملی که به طبیعت مسأله، شرایط محیطی، یا 

 اند به اجرا در نیایند. نظر بوده دها ممکن است آن گونه که مشود، برنامهمی

 گذارند:های مختلفی اثر میاند به شیوههایی که برای مواجهه با آنها طراحی شدهطبیعت مسأله بر اجرای برنامه

 آورد که برخی از آنها نسبت را در جریان اجرا پدید میهای فنی مختلفی مشی دشوارینخست، تصمیمات خط

به دیگران بیشتر بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. حتی اگر فناوری الزم در دسترس باشد. ممکن است به لحاظ 

پیچیدگی، تازگی یا برخورداری از طبیعت مستقل و نیز تداخل آنها با سایر تصمیمات یا وابستگی اجرای آنها 

 های دولت، از نظر عملیاتی با مانع روبرو شوند. مشیسایر خطبه اجرای 

 های دولت ممکن است اجرای آنها را با دشواری همراه سازد. مسایل عمومی دوم، تعدد اهداف و مسایل در برنامه

های طراحی شده برای های محلی یا افت تحصیلی، علل فراوانی دارند و طبیعی است که برنامهاز جمله خشونت

 فع یک یا چند علت نتوانند اهداف مورد نظر را به طور کامل تأمین کنند. ر

 تر باشد، اثرگذاری تر و متنوعسوم، ابعاد گروه هدف نیز عامل دیگری است تا آنجا که هر چه گروه هدف، وسیع

 بر رفتار اعضا به نحو مطلوب دشوارتر خواهد بود. 

 کننده میزان مشکالتی ر دارد در گروه هدف ایجاد کند، تعیینمشی در نظچهارم، میزان تغییر رفتاری که خط

مشی تنظیم شده برای حل انحرافات جنسی یا نژادی از نظر اجرایی است که در اجرا پدید خواهند آمد. خط

 بسیار دشوار است. زیرا این انحرافات در باورها و فرهنگ اجتماعی مردم ریشه دارند. 

 گذارند. های اجتماعی، اقتصادی، فنی و سیاسی نیز بر اجرا اثر میحیطی زمینهشرایط م

 تواند بر درک ما از مسأله و در نتیجه شیوه اجرای برنامه تأثیر گذارد. نخست، دگرگونی در اوضاع اجتماعی می 

 ای که اهداف آن را مشی دارند. برای نمونه برنامهدوم، تغییرات اوضاع اقتصادی تأثیر مشابهی بر اجرای خط

 دهند ممکن است پس از افت و خیزهای اقتصادی دستخوش تغییر شوند. افراد فقیر و بیکار تشکیل می
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 های مشیمشی شود. برای مثال خطتواندن باعث دگرگونی در خطهای جدید نیز میآوریسوم، دسترسی به فن

 کند. تر اغلب در جریان اجرا تغییر میزانتر یا ارهای اثربخشآورینظارت بر آلودگی هوا با کشف فن

 مشی مؤثرند. تعویض دولت ممکن است بدون آنکه چهارم، تغییرات اوضاع و احوال سیاسی نیز بر اجرای خط

 مشی تغییری ایجاد کند، شیوه اجرای آن را دگرگون سازد. در خود خط

گذارد. اجرای مشی تأثیر میخطه اجرای مشی نیز بر شیواداری مؤسسات مجری خطدهی تجهیزات نحوه سازمان

های درون یا بین سازمانی قرار دارند. اجرا برای بسیاری از های نامعلوم در معرض تعارضها به روشمشیخط

 مشی باشد. گیری خطها شاید صرفاً فرصتی برای جبران شکست آنها در مرحله شکلسازمان

تر به علت وجود این تر و ایمنها و شهروندان برای ساختن دنیایی مطلوبهای صادقانه دولتبسیاری از تالش

ها مشیاند. این وضعیت باعث شده است که فقط به مشکالت اجرای خطبا شکست روبرو شده« های اجراییواقعیت»

 اجرای آنها احتمال بیشتری دارد. هایی تالش شود که موفقیت مشیتوجه نشود، بلکه برای تدوین خط

ها و تسهیل اجرای آنها معیارهای متفاوتی را مدنظر قرار مشیتوانند برای بهبود طراحی خطگذاران میمشیخط

 دهند. 

 مشی و سلسله مراتب آنها را تا حد ممکن واضح بیان کنند. های خطگذاران باید هدفمشیخط -1

مشی باید به صورت آشکار یا ضمنی به یک نظریه علمی معتبر متکی باشد، تا مشخص شود چرا تهیه خط -2

 رود مشکل موجود را برطرف کنند. از موارد تعیین شده در آن انتظار می

ترین مشی بتواند در اجرا موفق باشد، باید از اعتبار کافی برخوردار باشد، یکی از مطمئنبرای آنکه خط -3

 ای از بین بردن یک برنامه عدم تخصیص اعتبار الزم برای آن است. هراه

 مشی را به اجرا درآورند. های مجری به وسیله آنها خطمشی باید حاوی مقررات روشنی باشد تا سازمانخط -4

 هایی محول شود که از تجزیه و تعهد کافی برخوردار باشند. وظیفه اجرا باید به سازمان -5

 

  


