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 آن ابزارهای و عمومی مشیخط اجرای
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 آن ابزارهای و عمومی مشیخط اجرای

 

 مشی بندی ابزارهای خططبقه

میان آنها باید  ها در اختیار دارد و ازمشیمشی وسایل یا تدابیری واقعی هستند که دولت برای اجرای خطخطابزار 

 انگیز است. مشی، بحثانتخاب صورت گیرد. انتخاب ابزار غالباً به اندازه انتخاب خود خط

بندی ابزار در طبقه« اجبار قانونی»مشی در امتداد مقیاسی مبتنی بر میزان بندی ابزارهای خطبا طبقه 1دوئرن و فید

مالکیت »به عنوان حداقل اجبار و « خودتنظیمی»آنها  حمشی چرخشی اساسی پدید آوردند. در طرابزارهای خط

با طرح ضرورت تحلیل ابزارها در بستر  بندیبه عنوان حداکثر اجبار در نظر گرفته شده است. این طبقه« عمومی

های بعدی بندیرابطه موجود بین دولت و جامعه که در هر طبقه از ابزارها نهفته است، مبنایی استوار برای طبقه

 فراهم کرد.

  

                                                           
1. Doern & Phidd  
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 ابزارهای داوطلبانه

 

 

 

 ابزارهای مختلط

 

 

 

 ابزارهای اجباری 
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 مداخله
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 زیاد

 

 خانواده و جامعه  -

 های داوطلبسازمان -

 بازارهای خصوصی -

 

 اطالعات و توصیه  -

 ها یارانه -

 اقدامات مربوط به حق ثبت -

 کنندهمالیات و پرداخت هزینه از سوی مصرف -

 

 مقررات  -

 های دولتی شرکت -

 تأمین مستقیم  -

 

گذاری انتخاب یک یا ترکیبی از چند ابزار است که با فعالیت مورد نظر بیشترین تناسب مشیوظیفه دولت در خط

های هر مقوله از ابزارها و همچنین پیامدهای ناشی از به ها و قابلیترا دارند. در این انتخاب دولت باید محدودیت

رجات مختلفی از اثربخشی، کارآیی، برابری، مشروعیت و کارگیری آنها را مدنظر قرار دهد. ابزارهای مختلف، د

 دهد. های خاص را تحت تأثیر قرار میحمایت سیاسی دارند که مناسب بودن آنها برای موقعیت
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 ابزارهای داوطلبانه 

ها شود. دولتدر ابزارهای داوطلبانه کم و یا هیچ است و اقدام موردنظر بر مبنای داوطلبانه انجام میمیزان مداخله 

گیرند که هیچ کاری در مورد مشکل خاص عمومی انجام ندهند. بسیاری از اغلب به شکل داوطلبانه تصمیم می

 شوند. مشکالت عمومی به وسیله این ابزارها حل و فصل می

 

 جامعه خانواده و 

ها به آن تکیه کند خانواده و جامعه است. مشیتواند اجرای خطاز ابزارهای داوطلبانه که دولت میاولین مجموعه 

های دولت به شکل مشیای که اهداف خطتواند اقداماتی در جهت گسترش نقش آنها انجام دهد. به گونهدولت می

مشی عمومی آن است و جامعه به عنوان یکی از ابزارهای خط ترین مزیت ارتقای خانوادهبهتری تحقق یابد. اصلی

ها پرداخت ای برای دولت ندارد؛ مگر آنکه دولت تصمیم بگیرد یارانه یا امتیازاتی در قبال این تالشکه هیچ هزینه

اثربخشی کند. البته، ابزارهای مبتنی بر خانواده و جامعه برای برخورد با مشکالت اقتصادی پیچیده، ضعیف هستند. 

تواند عاملی جهت تشویق دولت برای تأمین متمرکز خانواده یا جامعه باشد. به عالوه، تکیه ناشی از مقیاس نیز می

 نابرابری شود. تواند موجد بر این نوع ابزار برای حل مشکالت عمومی می

 

 های داوطلبسازمان

 اند.داوطلبانهدهند که به دلیل دو ویژگی واقعاً اقداماتی انجام می

 الف( هیچ گونه اجباری از سوی دولت وجود ندارد و  

 شود. ها دیده نمیب( موانع اقتصادی مانند کسب سود و توزیع منافع در این نوع فعالیت

کننده نیازهای اساسی برای افرادی ابزارهای تأمینترین های غیرانتفاعی از جمله اصلیهای خیریه و گروهسازمان

ها های اخیر اهمیت این سازمانهای رفاه در دههآیند. ولی با گسترش دولتخود از عهده این کار بر نمی هستند که

پذیری، سرعت در پاسخگویی و فرصت برای آزمایش را توانند انعطافهای داوطلب، میکاهش یافته است. سازمان
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ای آنها عمدتاً در بسیاری از مشکالت اقتصادی هشود. تالشهای دولتی، چندان دیده نمیفراهم کنند که در سازمان

های های بزرگ غیرانتفاعی بوروکراتیک شوند یا در عمل با سازمانو اجتماعی کاربرد ندارد. زیرا ممکن است گروه

اند که امکان رفع آنها تنها از طریق دولتی تفاوتی نداشته باشند. مشکالت اجتماعی و اقتصادی به قدری گسترده

 .های غیرانتفاعی ناممکن استسازمانتوسل به 

 

 بـازار 

ولی کل منفعت شخصی است. ابزار داوطلبانه است. گرچه انگیزه اصلی هر دو طرف، انگیزترین ترین و بحثمهم

ترین قیمت ممکن توسط خواهد در کمرا که جامعه میشود. زیرا هر آنچه مند میجامعه از این بده ـ بستان بهره

ای اثربخش و کارا برای تأمین اکثر کاالهای خصوصی است و با استفاده از آن شود. بازار وسیلهبازار تأمین می

توان مطمئن شد که منابع فقط به کاالها و خدماتی تخصیص داده خواهند شد که از سوی جامعه ارزشمند می

 د. شونقلمداد می

تواند به میزان کافی کاالهای عمومی تأمین کند. همچنین بازارها در تأمین انواع مختلف کاالهای البته بازار نمی

رو هستند. عالوه بر این بازار یک های متعددی روبهها با دشواریعوارضی و کاالهای مشترک به دلیل انواع نارسایی

های مربوط باشند. کند که قادر به پرداخت هزینهکسانی را تأمین میابزار نابرابری ساز است، زیرا فقط نیازهای 

مشی مورد استفاده قرار بنابراین بازار آزاد به معنای دقیق کلمه تقریباً هرگز در عمل به عنوان یک ابزار خط

 گیرد. نمی

  

 

 

  


