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 88401313و  88100113تلفن: 
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 پیگرد قانونی دارد.برداری از این اثر بدون اخذ مجوز کپی

  

  1366اسدزاده، علیرضا،  سرشناسه:
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    کتابخانه ملی ایران 
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 مقدمه ناشر           

 نام خداه ب
 

ایمان داریم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس بیایید با اندیشه 

توکل، تفکر، تالش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان اولین گام را برداریم. چون همگی 

 . آورد یقین داریم دانایی، توانایی می

 
 شاد باشید و دلی را شاد کنید

 برادران سیاری

 

  



 مقدمه نویسنده
 

های ها برای تحقق اهداف ملی خود پیوسته چالشهای عمومی تجلی فلسفه سیاسی هر حکومتی است. حکومتمشیخط

سطوح ها در مشی عمومی است. اساساً حکومتگاه این حکومت خطترین تکیهکنند. کلیدیفرارو را مدیریت می

 کنند. گذاری عمومی اداره میمشیهای متعدد، امور جامعه را از طریق نظام خطمختلف و در عرصه

آزمون ورودی دوره دکتری رشته مدیریت دولتی در خصوص تعدد منابع نویسنده به منظور رفع دغدغه داوطلبان 

گذاری مشیسجم کنکوری در زمینه خطموجود، اقدام به تألیف کتاب حاضر نموده است. فقدان یک کتاب جامع و من

ای برای نویسنده شده تا در تألیف مطالب کتاب حاضر حداکثر تالش خود را کند. بر این اساس وجود عمومی انگیزه

گام با مباحث جدید آشنا بهپژوه خود را همراه با نویسنده فرض کرده و گامکتابی هدفمند و جامع به نحوی که دانش

 رسد.نظر میگردد، ضروری به 

فصل نوشته  13 گذاری عمومی( درمشیها و مبانی خطنظریهاین کتاب شامل دو بخش کلی است. بخش اول کتاب )

مطالعات  هایحوزه( 2گذاری عمومی، مشیمفاهیم و کلیات خط( 1شده است و دربرگیرنده فصول مختلفی از جمله 

ها و ( چارچوب5گذاری عمومی، مشینفوذ در خطهای ذیگروه( 4مشی، بستر و متن خط( 3ی، عموم گذاریمشیخط
( 8های آن، ( دستورگذاری عمومی و مدل7یابی، ( مسئله عمومی و مسئله6عمومی، گذاری مشیخط فرآیندهای نظریه

 ( اجرای10مشی، خط یبخشتیو مشروع ی، تقلیدرگیشکل( 9گذاری عمومی، مشیخطگیری در های تصمیممدل
مفاهیم جدید در ( 13 و مشی عمومیخط خاتمهو  اصالحتغییر، ( 12مشی عمومی، خط( ارزشیابی 11مشی عمومی، خط
به ی سؤال 25تست تألیفی یا برای بعضی فصول چند مجموعه  25باشد. در انتهای هر فصل میگذاری عمومی مشیخط

  کند. یاریتواند در مرور مباحث و سنجش یادگیری طراحی شده است که میهمراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی 

 شده کنکور دکتریسازیآزمون جامع تألیفی شبیهمجموعه  6شامل ( نیز های جامع و کنکوریآزمون) کتاب بخش دوم

آزمون ورودی دوره  -گذاری عمومیمشیها و مبانی خطنظریهسؤاالت  و (تست تألیفی در کل کتاب 500مجموعاً )

 به همراه پاسخنامه کلیدی و تشریحی آن است. 1398تا  1396نیمه متمرکز از سال دکتری 

گذاری عمومی است و مشیهای موجود در زمینه خطتدوین این کتاب حاصل بررسی و مطالعه گسترده مجموعه کتاب

استادان ارجمند این رشته همچون  توسطالگوگیری از کتب تألیف شده  آموزی ودرس ، حاصلآنگیری اولیه شکل

فرد، دکتر عباس منوریان، اصغر پورعزت، دکتر حسن داناییدکتر سیدمهدی الوانی، دکتر محمدسعید تسلیمی، دکتر علی

بر خود الزم زاده است و دکتر فتاح شریف دکتر محمد ابویی اردکان و پور، دکتر سیدمحمد مقیمی،اهلل قلیدکتر رحمت

 وت شاگردی از زحمات قابل ستایش این اساتید گرامی تشکر نمایم. دانم در کسمی

پژوهان و داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع شود، دانش علمی با امید به اینکه کتاب حاضر بتواند در اعتالی سطح

 موجب امتنان خواهد بود که با ارائه نظرات پیشنهادی و اصالحی خود به ارتقای این اثر یاری فرمایند.

  1399 بهار -علیرضا اسدزاده                                                         

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران                                                        

E-mail: aasadzadeh@ut.ac.ir                                                                 

mailto:aasadzadeh@ut.ac.ir
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 فصل اول

 

 1 .مشیتعریف خط 

 2 .مشی عمومیتعریف خط 

 3 .امروز تیریدر مد دیجد یبُعد ،یعموم مشیخط 

 4 .مشی عمومیرابطه استراتژی و خط 

 5 .مشی عمومیرابطه تصمیم و خط 

 6 .مشی عمومیاجزای خط 

 7 .گذاری عمومیمشیارکان خط 

 8 .مشی عمومیهای اصلی خطنقش 

 9 .مشی عمومیهای اصلی خطویژگی 

 10 .مشی عمومیاهداف کلی خط 

 11 .مشی تعریف سیاست، رابطه سیاست و خط 

 12 .مشی و تصمیم خط سیاست، گیری و جایگاهروند شکل 
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 16مشی خوبهای خط. ویژگی 

 



 

 

 16 گذاری عمومیمشیمفاهیم و کلیات خطفصل اول / 

 فصل اول

                     مفاهیم و کلیات 

 گذاری عمومیمشیخط

 .«است تدبیرمن از فقر امتم بیم ندارم، آنچه بر امتم بیمناکم سوء »
 حضرت رسول اکرم )ص(

 مشی خطتعریف . 1

  (11: 1397)تسلیمی،  است ، روش و رویهنامه، بیمهنامهاساسنامه، مرام، مشیخطمعنای لغوی.  

  معادل ، مشیخطواژهpolicy  آن ریشه التیندر انگلیسی وpolitia  .دولت( است( 

 (.11: 1395الوانی، ؛ به نقل از 1360معین، )رو دارد سان در پیشاست که ان خط سیر و راهی 

  آتی باید در داخـل آن گرفتـه شـوند    ای است که تصمیماتمحدودهمشخص کننده و  راهنمای عملبرنامه عمومی به منزله 

 (.210: 1369، )رضاییان

  گیریهای تصمیممحدودهبرای اعضای سازمان با مشخص کردن  راهنمای جامعکتاب. 

  و دیـدگاه سـازمان را بـرای مـدیران در هنگـام انجـام عملیـات         حالت تجویزی ندارنـد های کلی هستند که عبارات و بیانیه

 (.161: 2008ند تا خود را با آن تطبیق دهند )پالنکت، نک می مستمرشان تشریح

  است. قاعده عمل و اجراآن بر  تأکیدو  تصمیمنوعی  

 مشی عمومی خطتعریف . 2

 مشی دولتی نیست.که منحصر به خط های کلی بخش عمومیسیاست 

 از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه کـه نماینـده حفـ      مراجع مختلف بخش عمومیکه به وسیله  هاییها و سیاستتصمیم

 (.12: 1395)الوانی، گردد باشند، اتخاذ میجامعه می منافع عمومی

 ؛ الـوانی و شـریف   5: 1975)اندرسـون،   است رفع یک مشکل عمومی برای وسیله فرد یا گروهیبه  دارسلسله اقدامات هدف

  (.3: 1394زاده، 

  1980)نیگرو،  باشددر جامعه می گیرندگانراهنمای تصمیمهایی که راه و روشو  ها و انتظارات بخش عمومیخواستهتبلور :

 (.4: 1394الوانی و شریف زاده، ؛ 39

 در جامعه. های نظام موجودهماهنگی و انسجام هدفهای کلی برای سیاست 

 گردد.گیرنده میتصمیم ارتباط و تداوم اقدامات مراجعدهد و موجب می جهتها اصولی که به تصمیم 
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 (.15: 1975)اسمیت،  هادر جامعه و سازمان نبایدها بایدها وکننده مشخص 

 (.14: 1968)دِرور، ها در جامعه است در انجام دادن امور و فعالیت هاتعیین اولویتای برای وسیله 

 توزیع منابع و امکانات بخش عمومی است.در مورد تخصیص،  های سیاسی مقامات باالی جامعهنتیجه و حاصل تصمیم 

 های بخش عمومی است.برنامهط کلی ، برای تعیین خطوقصد و نیت قبلیو توأم با  راه و رسم ارادی 

  است. الگوی اصلح در عملکردها و اقدامات جامعهو  گیریانتخاب راه و تصمیمقانون 

 (.13 -11: 1395)الوانی، ها و اقدامات بخش عمومی است الیتدر فع هاتشکل و یکپارچگی ارزش 

  (.2005 ،)توماس دای انجام بدهد یا ندهدگیرد می تصمیمهر آن چیزی که حکومتی 

  (.1978)جنکینز،  تصمیمات متعامل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسیمجموعه 

  (.4: 1394زاده، الوانی و شریفبه نقل از ؛ 1953در جامعه )ایستون، برای تمامی شهروندان  هاارزشمنابع و تخصیص مقتدرانه 

  پاسـخ دولـت بـه    است و  هدف محور مشیخطاستوار است.  قدرت اجبار دولتاست که بر چتر حمایت  هدفمندنوعی اقدام

 (.273: 2007است )اسمیت و الریمر،  یک مسئله درک شده

اند در کشور وضع شده صالحمراجع ذیهستند که به وسیله  اصولیهای عمومی، مشی: خطعمومی مشیخط خالصه تعریف*نکته: 

 (.14: 1395)الوانی، کنند الزم در جامعه را راهبری می های، اقدامات و فعالیتالگو و راهنماو به عنوان یک 

را پاسخ داده و برای جلب همکـاری   است که انتظارات مختلفی و گاهی متناقض الگوی عملی پایداریمشی در مفهوم کلی خط*نکته: 

 :(7: 1394زاده، الوانی و شریف) مشی دو ویژگی بارز داردکند. خطدر حل مسائل ایجاد انگیزه می

افتـد،  مثالً راه حل مسائلی که فقط یکبار در تاریخ کشور اتفاق می است و نه یک رویداد مجرد و انتزاعی. الگوی عملیمشی یک ( خط1

 مشی نیست مگر اینکه آن مسئله باقی بماند و حل آن در قالب یک عمل یا فعالیت مستمر و مداوم، ضرورت داشته باشد.خط

در افرادی که اهـداف مشـترک    اقدام جمعیعوامل ناسازگار یا ایجاد انگیزه برای  هماهنگ ساختنیاز به مشی، به دلیل ن( اجرای خط2

 شود.محسوب می عمل اجتماعیکنند، یک دارند و با یکدیگر همکاری می

 عدی جدیدی در مدیریت امروز مشی عمومی، بُخط. 3 

اند. درآمده سیاسی -نهادهایی اجتماعیاداری، صنعتی یا اقتصادی خارج شده، به صورت  صرفاًهای امروزی از قالب یک نهاد سازمان

هـای  مشـی هـا و خـط  های خود را توسعه بخشند و سیاستسازمانی بینش و آگاهیهایی باید نسبت به مسائل برونمدیران چنین سازمان

توانند خود را در دایـره سـازمان، محـدود و محصـور کننـد و      یگر نمیکنند درک نمایند. مدیران امروز دای را که در آن زندگی میجامعه

 سیاسی را نادیده انگارند. -های اجتماعیبازتاب

تواند موفق شود توانست مدیر موفقی باشد؛ اما امروزه مدیری در کار خود میتا چندی پیش یک مدیر با داشتن مهارت و تخصص می

 نیز مجهز باشد. بینش اجتماعیو  انش سیاسید، به های فنیتخصصکه عالوه بر داشتن 

، بُعد جدیدی در مدیریت مطرح گردیده که براساس این بُعد جدید، مـدیران بایـد   نقش جدید مدیران در عصر حاضربا توجه به 

عمـومی بـه دانـش و    های مشیهای فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل اجتماعی و خطعالوه بر مهارت و آگاهی در زمینه

وظاایف  در آنها، از جمله  تغییرو  نحوه اثرگذاری، شانگیریشکل فرایند، های عمومیمشیآگاهی از خطتجربه نیز مجهز باشند. بنابراین 

ای ندانـد بلکـه بـاور    بعدی و یک جنبـه است. مدیر موفق کسی است که نقش خود را در تحقق اهداف سازمان، نقشی یک جدید مدیران

سیاسی را به درستی بشناسد و ارزیابی کند. به  -داشته باشد تا مسائل اجتماعی چندبعدیو  نگرمجموعهداشته باشد که مدیر باید نگرشی 

ر کننـده، د بنگرد و همچـون اصـلی تعیـین    های جامعهبازتابهای عمومی به عنوان مشیتر مدیر موفق کسی است که به خطعبارت ساده

 سازمان، به آنها بها دهد. 

جریـان  و در این تعامـل و   گذاردمی تأثیرها مشیو هم روی خط پذیردمی تأثیرهای عمومی مشیدر عصر ما مدیر موفق، هم از خط

پرهیـز  اسـت،   نظام سازمانی پنداریزاییده بستهکـه   انزوای سازمانیبرد و از  می ، اهداف سازمان خود را پیشاثرپذیری و اثرگذاری

 (.5 -1: 1395)الوانی، نماید 
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 مشی عمومیرابطه استراتژی و خط. 4

 کنـد هـای سـازمان را بیـان مـی    گیریاست که اهداف، مقاصد و جهت سازماندر یک  الگوی تصمیمات، )راهبرد( استراتژی. 

هـای کلـی و   مجموعه برنامهها استراتژی های سازمان را دربرگیرند.برنامهها، باید درازمدت و جامع باشند و تمامی استراتژی

 دنسـاز ها و اهداف عـالی سـازمان را معـین مـی    طریق نیل به آرمانباشند که  می توجه به منابع و امکانات سازمانبا  جامعی

 (.157: 2008)پالنکت، 

 را شـامل مـی   و ملتروابط حکومت د و گیرمی بر مشی عمومی، جامعه را درخطکه رحالی، دقلمرو استراتژی سازمان است-

 شود. 

  مشی عمومی که جامعیـت و  نام برده شده، نباید آن را با خطروش عملی ساختن استراتژی به عنوان  مشیخطاگر گاهی از

 (.15 -14: 1395)الوانی،  کلیتی فراتر از روش کار صرف دارد، یکی پنداشت

 گـردد  برمـی  مشـی های پیـاده کـردن خـط   شیوه و برنامهبه  استراتژیکه یلاست، درحا قاعده کلی اجرای عملیاتمشی خط

 (.5: 1397)تسلیمی، 

 تسلیمی، گذار باشد مشیتواند خطداند. بر این اساس هر مدیر میانی نیز میمی استراتژیمشی را مترادف ، خطایگور آنسف(

1397 :5- 6.) 

  تأکیـد   کارهای اجرایـی راهو استراتژی بر  کلیخطوط گذاری بیشتر بر مشیخط .مطرح است مسیر عبوردر استراتژی بیشتر

 (.221 -220: 1397)تسلیمی، دارد 

  مطرح بوده، مفروضات آن  مسائل نظامیدر  بیشتر استراتژیمشی مطرح است. بحث به عنوان موضوع فرعی خطاستراتژی

تأکیـد دارد.   هـای اجرایـی  راهمشـی در درجـه دوم اهمیـت قـرار دارد. اسـتراتژی بیشـتر بـر        است و نسبت به خط عملیاتی

 (.222: 1397)تسلیمی،  مشی استاستراتژی راه رسیدن به خط

 قابل مشاهده است: 1-1مشی و اهداف سازمانی در نمودار سلسله مراتب اهداف سازمانی و رابطه خط: *نکته

 
 (17: 1395فرد، ؛ به نقل از دانش1369)رضاییان،  . سلسله مراتب اهداف سازمانی1-1نمودار 
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 مشی عمومیرابطه تصمیم و خط. 5

 مشیخط (policy)تصمیمی ، نوع (decision) .بر پایه  کنشی و واکنشیی فرایند تصمیمو  بینش، بیانگر مشیخط است

دارنـد.   و حمایـت متقابـل   تأییدمشی و تصمیم، رابطه خطشود. مشی اتخاذ میتصمیم در راستا و طول خط است. مشیخط

 (.78: 1397تصمیم است و کامالً مجزا از هم نیستند )تسلیمی،  کننده تأییدمشی و خط مشی، خط پشتیبانتصمیم گیری 

  را داشـته باشـد، اتخـاذ     گیری بنیاانی یاا اولیاه   تصمیممفهوم  گذاریمشیخطها چنانچه گیریبندی تصمیمدرجهدر

)تسـلیمی،  شـود  تلقـی مـی   گیری ثانویهتصمیمگیرد، از نظر جایگاه و رتبه، که در راستای آن انجام می تصمیمات جاری

1397 :78.) 

 شـود و بـه   شروع می احساس مشکلکه از زمان  تمام اقداماتی است شامل فرایندبلکه  اتخاذ تصمیم نیست صرفاًمشی خط

 (.2: 1394گردد )الوانی و شریف زاده، مشی ختم میحاصل از اجرای خط ارزیابی نتایج

 (.3: 1394است )الوانی و شریف زاده،  گذاریسیاستمشی عمومی، بازده مستقیم خط 

 در  نقش سیاسی ترو  منافع عامه، توجه بیشتر به راهبردی تروسیعتر، نقش  گسترهبیشتر،  پایداریعمومی از های  مشیخط

است. در خط مشی گذاری، تصمیم گیری  اثرحوزه و  گسترهتفاوت اصلی در قیاس با تصمیم گیری سازمانی برخوردار است. 

 (.104: 1391شود )قلی پور،  می میم گیری سازمانی انجامدر سطحی کالن تر و عام تر از تص

 مشی عمـومی  توان خطدر مقابل یک مشکل یا مسئله را هم می تصمیمعدم اتخاذ گذاری معتقدند مشیبرخی از علمای خط

گیرد و شامل اقـداماتی در جهـت رفـع    ی عمومی برای حل یک مشکل عمومی شکل میمشنام نهاد اما اگر بپذیریم که خط

 (.2: 1394)الوانی و شریف زاده،  مشی باشدگیری هم خطه عدم تصمیمتوان پذیرفت کنمی ،مشکل موردنظر است

 مشی عمومی خط اجزای. 6

  (:2: 1394به شرح زیر است )الوانی و شریف زاده،  اثر و محتوا ،هدفمشی عمومی دربرگیرنده خطاجزای 

 .  هامقابله با گرانی و کاهش قیمت، حل یک مشکل عمومی الًمثگیرد. مشی عمومی برای نیل به آن شکل میکه خط مقصدی: هدف (1

-فعالیت) رساندکه ما را به هدف می طریقیا یو  آیدبه دست می انتخاب گزینه مطلوبمشی که از بخشی از خط :)ابزار( محتوا (2

 .ی وارداتیکاهش عوارض گمرکی کاالها مثالً؛ (های رسیدن به هدف

 کـاهش  کاالهـا  ورود کاال بـه کشـور قیمـت    تسهیلمثالً با شود. مشی حادث میاجرای خطدر نتیجه که  تغییراتی :(نتیجهاثر ) (3
 .یابد می

)الـوانی،   هساتند  مشای عماومی  دهنده خطموجود در جامعه اجزای تشکیل سیاسی -اجتماعیبینی و ساخت ها، جهانارزش  نکته:*

1395 :14.) 

 عمومی گذاریمشیارکان خط. 7

است. وی سه رکن مهم   نهادهگذاری عمومی را، علم عمل عمومی یا همان علم دولت در عمل، نام  مشی (، خطMoller) پیر مولر

 -39: 1395فرد، )دانش داند یم گذاری عمومی مشی چرخه خطو  ها واسطه، کالن و غیرکالنمرجعیت گذاری عمومی را  مشی خط

41 :) 

 (Refrentials. مرجعیت )7-1
گذاری با تجزیه و تحلیل مسائل  مشی ی خطها واسطه. به این معنا که رندیگ یمی دولتی در بستر مرجعیت صورت ها واکنشکنش و معموالً 

ی ساخته ها تیمرجع. این ندینما یمرا پرداخت و بازپرداخت  ها تیمرجععمومی جامعه و تشخیص صحیح منفعت عمومی و مصلحت عامه، 

گذاران برای دفاع از چرایی شکل  مشی . خطشوند یمو توجیه  ابندی یممعنا  ها آنبا ارجاع به  ها استیسشده، تصاویری از واقعیت هستند که 

است که هر جامعه بدان  ی اساسی جامعهها ارزشحاکی از  مرجعیت کلی. ندینما یممشی اشاره  مشی، به مرجعیت آن خط گیری یک خط
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. برای نمونه، دموکراسی هاست وهیشی بنیادین، شکل دهنده مرجعیت کلی ها ارزش. دینما یموسیله خود را برای دیگران تعریف و ترسیم 

 است. در جامعه ها آنو نقش هر یک از  ها بخشجایگاه ، زمینه مقایسه بخشیمرجعیت در سیاست یا سرمایه داری در اقتصاد. اما 

ی بخشی فراوانی وجود دارد که گاهی با ها تیمرجعاست. در یک جامعه،  زیر مجموعه مرجعیت کالن سیستم حکومتی، مرجعیت بخشی

 را با هم هماهنگ نمود. ها بخشو برای رفع این تعارض، باید به تصاویر مرجع کلی مراجعه کرد و  کنند یمهم تعارض پیدا 

 ها واسطهو  (Lobby. واسطه گری )7-2
گذاری نیز  مشی جزء نهادهای خط ها واسطه. البته گاهی اوقات، گذار و مرجعیت هستند مشی رابطه بین مردم و نهادهای خط ها واسطه

و به زبان مرجعیت بیان  کنند یم، معموالً مسائل، نیازها و مشکالت عمومی حال و آینده را تشخیص داده، درک ها واسطه. باشند یم

را در  ها واسطه. نمایندگان مجلس نقش دهند یم ی خود را برای حل مساله یا برون رفت از وضعیت نیز پیشنهادها حل و حتی راه ندینما یم

های شکاف بین وضع موجود و  مشی خط توان یم، چارچوبی علمی ارائه دهند که در آن قالب ها واسطه. کنند یمگذاری ایفا  مشی خط فرایند

 تأثیر گذاشت.  ها حل مطلوب را مورد بحث و تحلیل قرار داده و در همین چارچوب بر راه

 (Policy Making Cycleگذاری ) مشی خط. چرخه 7-3
، ارزیابی، اصالح، تغییر و خاتمه شود یممشی را نیز شامل  این چرخه، از تشخیص و دریافت مساله آغاز و شکل گیری، طراحی و اجرای خط

مشی عمومی تبدیل  و به خط شوند یمگذاری  مشی مشی نیز در این چرخه قرار دارند. این که چه موضوعاتی و چگونه وارد عرصه خط خط

 ، در داخل همین چرخه قابل تحلیل است. شوند یم

 مشی عمومی خطهای اصلی نقش. 8

-جهت»و « حف  حقوق»، «برانگیختن کنش یا اقدام»، «تنظیم رفتار»، «حل تعارض بر سر منابع کمیاب» هدفهای عمومی با مشیخط

های مهم و متعـددی در جامعـه   ( و نقش14: 2007شوند )اسمیت و الریمر، ا میاجرتدوین و « دهی منافع به سمت و سوی منفعت عامه

 (:17-15: 1395 ،ها عبارت است از )الوانیترین آنکنند که مهمایفا می

 امور؛از انجام  کننده توجه به امور یا پرهیزها و نهادهای جامعه و مشخص سازمان عملکردهایگیری جهتهدایت : راهنمای عمل (1

 ؛ها و اتالف منابعکاریاز دوبارهجلوگیری و مات در جامعه و اقدا هماهنگی و همسویی عملیات: کنندگیهماهنگ (2

، بهداشـت و  امنیـت، آزادی مـردم نظیـر    مصلحت عامهگر منافع و نماینده و بیان: کننده منافع عامهکننده و تأمیننتضمی (3
 ؛آموزش

 ؛و اقدامات بخش عمومی هابرنامه آزمایش قراردادندر بوته : ارزیابی و کنترل (4

بـرای درک صـحیح و   از آن هـا   و استفاده های حاکم بر جامعهارزشکننده منعکس :روشن ساختن روح قوانین و مقررات (5

 ؛و ضوابط تفسیر مقررات

 مشی عمومی خط اصلی هایویژگی. 9

اقدامات جهت داده شده برای واکنش به فشار ناشی از برخی و در آن مجموعه  شودمشی عمومی به وسیله مقامات حکومت اتخاذ میخط

)تصمیم هدفمند سنجیده برای عدم اقدام( باشد  منفی)کنش هدفمند سنجیده( یا  مثبتتواند گردد که میمسائل درک شده مشخص می

 :(19 -18: 1395اند از )الوانی، ی عبارتشمهای خطترین ویژگیمهم(. 14: 2007)اسمیت و الریمر، 

 .هستند مختلف های زمانیدورهانطباق با  یکافی برا انعطاف دارای دارند و طوالنیها عمری مشی: خطپایداری (1

 کنند. می را معین اساسی جامعه گیریجهتهای موجود، خطوط کلی و : با توجه به واقعیتبینیواقعو  نگریآینده (2

 گردند. می تنظیم و وضعنیت قبلی  و از روی قصد و ارادی، هدفمند: داریهدف (3

 شوند.د و برای عموم جامعه وضع میندار عام: جنبه عمومیت (4

 گیرند.را در بر می وسیعی از موضوعاتبلکه حیطه نسبتاً  ،: جزئی و خاص نیستندگستردگی (5

 پی برد. یک نظامنگ ها و فرهارزشها، توان به ویژگیمیهای عمومی مشی: با توجه به خطنمایانگری (6
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 مشی عمومی اهداف کلی خط. 10

  ؛عمومی مسئلهحل یک مشکل یا 

 ؛تحقق منافع عمومی 

 ؛تضمین مصالح عمومی 

 (1396)پورعزت و هاشمی،  پاسخ به فشارهای سیاسی. 

 مشی تعریف سیاست؛ رابطه سیاست و خط. 11

  اسـمیت و   «دریافـت کنـد   چه کسی، چه چیزی، چـه مـوقعی و چگونـه   » این است که سیاست( از 1936) السولتعریف(

 (.273: 2007الریمر، 

 که اجرای آن بر هر کسی اجبار است. هگیری در گستره جامعتصمیم فرایندبه معنی  سیاست 

 در ارتبـاط اسـت )الـوانی،     قدرتبا مسـئله   علم و هنر هدایت و تحت نفوذ درآوردن عملکردها در جامعهبه عنوان  سیاست

1395 :94.) 

 ،معادل مشیخط در زبان انگلیسی (policy ) معادلسیاست و (politics) .است 

 مشی و سیاست غالباً مترادف هم هستند. در آلمـان  غیر انگلیسی، خطهای  در زبانdie politik   و در فرانسـهpolitique  

 (.272: 2007هر دو یک مفهوم است )اسمیت و الریمر، 

 در ایـن   است؛ یعنی قاعده عمل و اجرابر  تأکید ،مشیخطو در  های عمل و اجراضرورتبر  تأکید ،سیاست تحلیل در

مشـی دارد؛ بنـابراین،   شود کـه جنبـه خـط   ای استخراج میگیرد و از آن قاعدهقرار می مشیسیاست فراتر از خط دیدگاه

 (.208: 1397)تسلیمی،  وجود دارد گذاریمشیمدل خطگذاری، مشیبه جای مکاتب خط د ونوجود دار مکاتب سیاسی

  ،شـکل گرفتـه از سیاسـت    مشای خطاست؛ در حالی که  بینیایدئولوژی و جهانبیشتر مبتنی بر  سیاستاز دیدگاه دیگر 

ماواد  گیرد، ولی عین سیاست نیست. بـه عبـارت دیگـر،    بوده، از آن مایه می مشی مبتنی بر سیاستخطاست؛ بنابراین، 

 (.209 -208: 1397)تسلیمی،  مشی، سیاست استاولیه خط

 ذات خط نگریآینده. نگر باشدباید آیندهاست و  معرف آیندهگیرد ولی بیشتر، مشی از زمان حال تا آینده را در بر میخط-

 (.209: 1397)تسلیمی، مشی است و اگر لحاظ نشده باشد باید در آن بازنگری کرد 

 Policy یکی از عناصر اصلیpolitics  (است و در کشور ما گفتمان سیاسی )     ،بیشتر سیاست متـداول اسـت )دانـایی فـرد

1396 :38.) 

 (.272: 2007)اسمیت و الریمر،  مشی از سیاست، مسئله محوری استتفاوت بارز مفهومی خط 

تـوان  را مـی ( شناسای  گونهو ای رویکرد مرحله)چارچوب مفهومی اصلی  مشی دودر بررسی رابطه میان سیاست و خط: *نکته

 .کرد شناسایی

 (Decision( و تصمیم )Policyمشی )خط (،Politicsسیاست ) گیری و جایگاهشکل روند. 12 

گیریم که است که به موجب آن تصمیم می تصمیم اولیه( قواعد اصلی و اصول حرکت است، خود یک Policyمشی )از آنجا که خط 

 بر مبنای آن خواهد بود.  تصمیمات ثانویهچگونه تصمیم بگیریم و اتخاذ تمامی 

ها بر مبنای مجموعه ای از باشد. سیاست می ( و مبنای پدید آمدن تصمیماتPoliticsمشی، پدید آمده از سیاستها )بر این اساس خط

 ،(Geography) (، جغرافیاHistory(، تاریخ )Culture(، فرهنگ )Experiences(، تجارب )Opinion(، نظرها )Interestsمنافع )

 ، مواریث(Region) ، منطقه(Race) ، تیره و نژاد(Regulation) ، قواعد و قوانین(Beliefs) و باورها، اعتقادات (Values) ارزشها

(Heritages) ها با آنکه از مجموع ها به نحوی ریشه در برآیند موارد ذکر شده دارند. سیاستاند و خطوط مشی سازمان... پدید آمده و

گردند. به عنوان مثال  می شوند؛ لکن در یک ایده یا پیام خالصه و متراکم شده ظاهر می عوامل ذکر شده در فوق و نظایر آنها حاصل
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مبنای « نه غربی -نه شرقی»روشن و خالصه شده در  سیاستیسرگذشت تاریخی و سیاسی کشور قبل از انقالب اسالمی موجب گردید 
گیرند و نظارت و کنترل و همچنین  می قرار کنند و مورد اجرا می گردد و از همانجا تصمیمات از خطوط مشی تبعیت هاگذاریمشیخط

و داخل سیستم و از آنجا  بنابراین بازخورد ارزیابی ابتدا به اجرا .آید می ها بر مبنای مجموعه اطالعات مربوط به نحوه اجرا به عملارزیابی

 . (142: 1397)تسلیمی،  به مجریان برمی گردد

 
 (143: 1397)با کمی تغییرات؛ تسلیمی، مشی و تصمیم خطسیاست،  و جایگاه گیریروند شکل. 2-1نمودار 

 

 (Stages Theoryای( )مرحله -ای، رویکرد ابتکاریمشی )رویکرد مرحلهنظریه مراحل خط. 13

 ایتعریف رویکرد مرحله .13-1

 مشای اسی باعا  ایجااد خاط   یسرویدادهای یا به عبـارتی   کنندایجاد می ها رامشیها، خطسیاست در این رویکرد، (1
 (. 47: 2007)اسمیت و الریمر،  شوند می

 هارولاد الساول  از طریق تجزیه آن به چند مرحله مشخص، نخستین بار توسط  مشیخطهای  ساده کردن پیچیدگیاندیشه  (2

 (.21: 2009 همکاران، و هاولت) نیز معروف است رویکرد السولیمطرح شد. این رویکرد به 

ها، نخست نوعی مسئله داند. در تمامی این نظریهمی ای خطی از رویدادهای سیاسیزنجیرهمشی عمومی را خط ای،مدل مرحله (3

تـرین  های مسئله را تدوین کنند و در نهایـت مناسـب  حلگذاران باید راهمشیباید در کانون توجه دولت قرار گیرد، سپس خط

مشی )اصـالح یـا خاتمـه(    زیابی و تصمیمات مقتضی در رابطه با خطارمشی حل، اجرا شده و سپس میزان تحقق هدف خطراه

 (.47: 2007شود )اسمیت و الریمر، اتخاذ می

( است و اشاره به قوانین و قواعد ساده ای دارد کـه از طریـق   Heuristic) اکتشافی یاابتکاری رویکرد مراحلی نوعی رویکرد  (4

 (.25: 2007ساباتیه، حاصل شده و خاصیت ابطال پذیری )فرضیه پذیری( مکفی ندارد ) تجربه

دهد تا مسائل را حل کنند و دسـت بـه    می به افراد اجازه ( است کهmental shortcut) میانبر ذهنیاین نوع رویکرد، نوعی  (5

 فراینـد  تـالش دارد خطا و آزمـایش  با کند.  می کارآمد بزنند. این استراتژی سرانگشتی زمان تصمیم گیری را کوتاههای  قضاوت

 (.38: 2007)اسمیت و الریمر، خطمشی گذاری را معنا دهد 

؛ 1394زاده، ؛ الوانی و شریف1395شامل مراحل زیر است )الوانی،  گذاریمشیمدل عمومی چرخه خط این رویکرد، طبق بر (6

 (:2009؛ هاولت و همکاران، 1394د، فردانش
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 عمومییابی مسئله (Public Problem Finding) :شناخت، درک و بیان مسئله؛ 

 دستورگذاری (Agenda Setting): های عمومی؛ارجاع و طرح مسئله در سازمان 

 مشیبندی خطصورت یا گیریشکل (Policy Formulation) :مشی؛تهیه، تنظیم و تدوین خط 

 شی خط بخشیمشروعیت(Policy Legitimation) مشی؛کردن خط: قانونی 

 مشیخط اجرای (Policy Implementation) :مشی؛سازی خطانجام اقدامات الزم برای پیاده 

 مشیخط ارزشیابی (Policy Evaluation) :مشی؛مقایسه نتایج با اهداف خط 

 مشیخط اصالح یا خاتمه (Policy Reform/ Termination) :؛مشیخطگیری در مورد تصمیم 

 (:47 -36: 1395)الوانی،  عبارتند از گذاری عمومیمشیعقالیی خط فرایندگانه اصلی و عمده *نکته: مراحل پنج

 ( تشخیص و تبیین مشکل عمومی؛1

 ها؛( تنظیم شقوق ممکن یا بدیل2

 آمده یا شقوق ممکن؛دستهای بهمشییج خطابینی نت( پیش3

 مشی مطلوب و قانونی ساختن آن؛( انتخاب خط4

 ؛مشی عمومی در عملارزیابی خط( اجرا و 5

 ایرویکرد مرحله ویژگی ها و مزایای .13-2

 (.45: 2007)اسمیت و الریمر، آن  پیچیده فراینددرک گذاری عمومی و کمک به مشیخط فهوم پیچیدهساده کردن م (1

مراحـل خـاص خصوصـاً    عالی در های  و ترغیب برخی از پژوهش مراحلی معینمشی به درون خطبسیار پیچیده  فرایندتقسیم  (2

 (.25: 2007، ساباتیه) مشیدستور کار و اجرای خط

 (.47 -43: 2007برای مراحلی همچون اجرا، ارزشیابی و ... دارد )اسمیت و الریمر،  دستور کار قطعی (3

)اسـمیت و   اسـت  عقالیی، مسئله محور و خطیکند و رویکردی  می ارائه فرایند توصیفاین رویکرد نوعی توافق عمومی بر سر  (4

 (.37: 2007الریمر، 

-های مفهومی مـدیریت ساخت چارچوب کند و برپژوهان خلق میبرای دانش تقسیم کار مفید و شهودیای نوعی مدل مرحله (5

 (.45: 2007)اسمیت و الریمر، شود ستور کار یا اجرا متمرکز میپذیر در مراحل ویژه نظیر تدوین د

 ابزار تحلیلی مفیدیو  باشد می قلمرو گستردهدارای های خط مشی است. فراینداز  یپذیرتعمیم خط راهنمای دامن گستره و  (6

 (.47 -43: 2007)اسمیت و الریمر،  شود می محسوبخط مشی  فرایندبرای مطالعه 

گـذارترین  تأثیر، «رویکارد کتااب درسای   ( »1987مرحله ای( یا به تعبیر ناکـامورا )  -مشی )ابتکاری: رویکرد مراحل خطنکته*

 (.24: 2007)ساباتیه،  بود 1980مشی تا اواسط دهه خط فرایندچارچوب برای فهم 

 ایانتقادات اصلی به رویکرد مرحله .13-3

 بـود  پل ساباتیه، این رویکـرد منتقد اصلی و برجسته و  مورد انتقادات بسیار تندی قرار گرفت 1980ای از اواخر دهه رویکرد مرحله

 (:2007 ،اسمیت و الریمر؛ 2007ساباتیه،  ؛2009)هاولت و همکاران، 

 (.2007خطمشی است )ساباتیه،  فرایندبرای فهم  ابتکاریبلکه نوعی رویکرد  شود نمیمدل تصور در بهترین حالت یک  (1

مشـی  از خـط  نظریـه واحـد  تولیـد یـک   احتمال و  کند می مشی تولیدخط فرایندبرای مطالعه  تکههایی پراکنده و تکهنظریه (2

 (.43: 2007 ؛ اسمیت و الریمر،2009و همکاران، )هاولت  دهدعمومی را کاهش می

)اسـمیت و   مجزا مطالعه کـرد توان آنها را گسسته و به صورت کند مراحل از یکدیگر گسسته هستند یا حداقل می می وانمود (3

 (.43: 2007الریمر، 

ای ای مانع عمدهمشی از نگاه مرحلهاست که تصور خط مراتب بسیار بلند و بعیدسلسله مشی عمومی یک مدل یکپارچه خط (4

 (.43: 2007ای باشد )اسمیت و الریمر، برای تدوین چنین نظریه

بین مراحل مختلف یا نقاط آغازین  های بازخورحلقهکند و ایده وجود گذاری عمومی ترسیم میمشیاز خط مدل خطینوعی  (5

 (.44: 2007 ،؛ اسمیت و الریمر2009)هاولت و همکاران،  شودنادیده گرفته می فراینددر کلیت 

هـای  . اساس هر نظریه علمی، تولیـد فرضـیه  علمی نیستبه طور خاص  این است که ای، برای مدل مرحلهترین انتقادمخرب (6

هایی در مورد چگـونگی ورود یـک   خیزد؟ چه فرضیهای برمیهایی از مدل مرحلهپذیر از حیث تجربی است. چه فرضیهابطال
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مشی آزمون کنـیم؟  توانیم در مورد ارزشیابی خطهایی را میتوانیم آزمون کنیم؟ چه فرضیهمسئله به دستور کار دولت را می

 (.44: 2007)اسمیت و الریمر، 

در مـورد چرایـی   مشی است؛ بدون این کـه چیـزی   خط فراینداز  بندی توصیفیطبقهبلکه نوعی  نظریه نیستاین مدل یک  (7

 (.145: 1991)ساباتیه، گوید دهد میرخ میکه  را بگوید فقط آنچه فرایندرخداد 

بـه   فرایندبه این معنا که چرایی وقوع  .توصیفی است تا تبیینیرویکرد مرحله ای ویژگی یک نظریه خوب را ندارد چون   (8

 (.38: 2007کند )اسمیت و الریمر،  می کند، کمتر تبیین می ترتیبی که ذکر

مشـی )درون و میـان مراحـل( را    خـط  فراینـد ای حاکم بـر  علّیای از عوامل زیرا مجموعه نیست علّیاین رویکرد یک نظریه  (9

ها درون هر مرحله تقریباً به طور کامل بدون اشاره به پژوهش در سایر مراحل بر توسعه خود )هـر  کند. پژوهشمشخص نمی

 (.1993اسمیت،  -؛ ساباتیه و جنکینز1991ه، اند )ساباتیمرحله( متمرکز بوده

ی آن است، درمـ  هیبد شب هینظر کیاز آنچه  یدیچارچوب را به نمونه مف تیفقط کل کند؛ نمی دیتول آزمون یبرا ای هیفرض  (10

 (.44: 2007دهد )اسمیت و الریمر،  نمی ارائه پژوهان دانش یبرا رهایمتغاز  یدیفهرست مف یحت ای مرحله مدل. آورد

 .پیش بینی کننده نیستاین نظریه  (.1987 ،است )ناکامورا توصیفی ناصحیحتوالی پیشنهادی مراحل غالباً از حیث  (11

؛ ساباتیه 1982ها( است )یرن و هال روکراتوگذاران و اجرا توسط ب)دستور از جانب قانون سوگیری باال به پاییندارای نوعی  (12

1986.) 

گویـد )اسـمیت و    نمـی هـا   مشیخطتفاوت و  فرایندتولیدی به وسیله این های  مشیخطمدل مرحله ای چیزی در مورد نوع  (13

 (.47 -43: 2007الریمر، 

گیرد و آنها  می ن پذیری سیاسی را نادیدهمدافع و امکاهای  مشی و گروهخطکلیدی مثل متخصصان فردی نهادها و بازیگران  (14

 (.47 -43: 2007کند )اسمیت و الریمر،  می فرض ایستارا 

 (. 268: 2007)اسمیت و الریمر،  ای استمرحله -شکست نظریه ابتکاری، مشیشکست کالسیک نظریه خط :*نکته

 (Policy Typologies) مشی(شناسی خطمشی )رویکرد گونههای خطشناسیگونه. 14 

 مشیشناسی خطتعریف رویکرد گونه .14-1

 معتقـد اسـت   اسـت و   نظریه عمومی از سیاسـت ، نوعی (سیاسی )اندیشمند (1970) تئودور الویمشی خطشناسی گونه

؛ الوی، 38: 2007تبـدیل شـود )اسـمیت و الریمـر،     مشـی  خـط مطالعه  رشته فرعیتواند تا حدی به  می مطالعه سیاست

1972 :299.) 

 ساتاده  " سـؤال پرداخت و بـه دنبـال پاسـخ بـه      مشیخط فرایندتولیدی به وسیله های  الوی به بررسی انواع خط مشی

 بود. "؟چیست مشیخط فرایند

  های  نظریه .(38: 2007)اسمیت و الریمر،  کنندها را ایجاد میها، سیاستمشیخطدر این رویکرد اعتقاد بر این است

 ها و سیاست متمرکز است. ها و معانی ضمنی آنهای میان آنمشی، تفاوتبر انواع خطشده در این رویکرد مطرح

 مشیشناسی خطمزایای رویکرد گونه ویژگی ها و .14-2
 بود )اسمیت  سیاستمشی فراروی مطالعه مشی، نوعی تالش جسورانه برای قراردادن رشته خطشناسی خطچارچوب گونه

 (.51: 2007و الریمر، 

 2007داد )اسـمیت و الریمـر،   را مد نظر قـرار مـی   مشیمطالعه خطمشی بود و به خط نقطه عزیمتی از رویکرد السولی :

51.) 

  (.51: 2007)عنصر سیاست( کمک کرد )اسمیت و الریمر،  پیشبرد دموکراسیبه 

 مشیشناسی خطانتقادات به رویکرد گونه .14-3

 . مثالً الیحه پیشنهادی افزایش مالیات بر فـروش گیرند نمیدرون یک طبقه واحد قرار  به صورت کاملها  مشیبیشتر خط (1

 سوق پیـدا  توزیعیمشی است اما درآمد افزوده آن به سمت مراقبت و بهداشت به عنوان خط تنظیمیکه در ظاهر  سیگار

 (.59و  52: 2007اسمیت و الریمر، ) کند می
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شـد   نمـی مشـی انجـام   شد و تالشی برای متمایز کردن انواع خط می مشی تصورخطهای  مطالعه ستادهمشی، مطالعه خط (2

 (.50: 2007)اسمیت و الریمر، 

 (.53: 2007)اسمیت و الریمر،  گیرد می را نادیده مشیخط فرایندپیچیدگی  است و انگارانهسادهمدل الوی بسیار  (3

 (.55: 2007)اسمیت و الریمر،  است کنندگیبینیقدرت پیشو  فاقد آزمون پذیری (4

: 2007)اسـمیت و الریمـر،   کنـد   نمـی مشی خطهای  بهبود ستادهو کمکی در نحوه  گیرد می را نادیده مشیمحتوای خط (5

58.) 

وجـود   "سیاسی غالب است فرایندرئیس جمهور بر  اینکه نی برتمشی و سیاست مباندیشیدن خط"پذیرش عمومی میان  (6

 (.51: 2007)اسمیت و الریمر،  دارد

(، دچـار نـوعی   Classification Problem) بندیمسئله طبقهمشی به علت ناتوانی در غلبه بر های خطشناسیگونه (7

: 2007)اسـمیت و الریمـر،    تواند دست به تبیـین بزنـد  نمی( شده است؛ یعنی Explanatory Death) مرگ تبیینی

266 .) 

 مشیشناسی و مراحلی خطهای گونهنکاتی جامع در خصوص چارچوب .14-4

 هاای نظاری  شکسات بـه عنـوان    زیـر  به دو دلیـل مشی( شناسی و مراحلی خطمشی )گونهاین دو چارچوب علوم خطاز  (1

(Theoretical Failures) (:38 -37: 2007شوند )اسمیت و الریمر، یاد می 

 شناسی(؛گونهرویکرد در قلمروی سیاسی )نقد به  شمول در تفکیک واقعیت و ارزشناتوانی فراگیر یا جهان 

 (؛یمراحلرویکرد )نقد به  علّیبه عنوان یک نظریه  شکست در عمل 

    خـط و ره آوردهـای   فراینـد و بـه تبیـین و واضـح سـازی      هستند به هیچ وجه نظریه نیستند ولی نظام مند هر دو چارچوب (2

 (. 39: 2007پردازند )اسمیت و الریمر،  گذاری می مشی

 :(39: 2007؛ اسمیت و الریمر، 17 -13: 1995)مک کول، ندارند مشی عمومی در خط زیر را نظریه خوبهای  ویژگی (3

  ؛)بازنمایی صحیح از واقعیت(روایی 

 مانعیت و جامعیت؛ 

 پذیری؛آزمون 

 سازمان/ فهم )نظمی تحمیل کند(؛ 

 دهد(؛های آتی را نشان میر پژوهشابتکاری بودن )مسی 

  ؛علّیتبیین 

 کنندگی؛بینیپیش 

 نافعیت/ مفید بودن؛ 

 ائه دهد(؛رقیب ارهای بیتوان )استنباط 

 )؛پایایی )تکرارپذیری داشته باشد 

 ها را روشن سازد(؛داقت )نقش ارزشعینیت و ص 

 

حوزه مطالعه 

 مشیخط

نمونه چارچوب  های پژوهشینمونه سؤال

 مفهومی

رویکرد روش شناسانه و 

 هامثال

 معرف رشته

مشی و خط

 سیاست

مشی آیا سیاست علت خط -

مشی علت است یا خط

 سیاست؟

 مشیشناسی خطگونه -

 ایرویکرد مرحله -

بندی کمّی و کیفی طبقه -

 بندی(شناسی و رده)گونه

 تحلیل آماری -

 مطالعات موردی -

 علم سیاسی -

 (34: 2007مشی و سیاست )اسمیت و الریمر، های مطالعه خطحوزه .1-1جدول 
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 مشی(شناسی خط)نوع مشیبندی انواع خططبقه. 15 

  اساس تفکیک قوا بر (1

 ؛های دولتیبخشنامه. مثل قوه مجریههای وضع شده توسط مشی: خطاجرایی هایمشیخط 

 ؛های دیوان عدالت ادارینامهآئین. مثل قوه قضاییههای وضع شده توسط مشیخط: قضایی هایمشیخط 

 ؛قوانین موضوعهمثل  .)مجلس یا پارلمان( قوه مقننههای وضع شده توسط مشیخط: تقنینی هایمشیخط 

)الـوانی،   مجلـس  درهـای تصـویبی   طرحهای اجرایی و قضایی اشراف دارند. مثل مشیو بر خط ترندتقنینی کلیهای مشیخط: *نکته

1395 :19).  

  اساس جدایی سیاست از اداره بر (2

 شـوند و  گذاری تهیه و تصـویب مـی  که توسط مراجع قانون هایی کلیمشیخط: سیاسی و تقنینی هایمشیخط

 ؛های کلی نظام اداریسیاستکنند. مثل حاکم بر جامعه را منعکس میهای اصلی ها و سیاستارزش

 دارند و در راستای اجرایی نمودن خط خاص و کاربردیجنبه هایی که مشی: خطاداری و اجرایی هایمشیخط-

: 1395)الـوانی،   هـا و قـوانین  های اجرایی سیاستنامهآئینشوند. مثل های سیاسی و تقنینی به کار گرفته میمشی

20). 

  پیچیدگیاساس میزان  بر (3

 در زمینه امور عادی جامعه؛ تکراری و سادههای عمومی مشی: خطعادی هایمشیخط 

 هسـتند و انشـعابات بیشـتری     تـر گسترده و پیچیـده های عمومی مشی: در مقایسه با خطتاکتیکی هایمشیخط

 دارند.

 اساسی جامعه را پوشش و مسائل  هستند زمانی بلندمدتانداز چشم: بسیار پیچیده و دارای اساسی هایمشیخط

 .(21 -20: 1395)الوانی،  دهندمی

  بر اساس فراگیری و گستردگی (4

 فراگیرمشی خط یا مشیابرخط(Mega Policy) :هـا و شـرایط سیاسـی،    هـا، ارزش آیینه تمام نمای ایدئولوژی

تـرین  عمومی باید از آن تبعیت نمایند. برخی از مهـم های مشییک جامعه هستند و سایر خط اجتماعی و اقتصادی

 از:  اندها عبارتمشیهای فراگیر یا ابرخطمشیهای خطویژگی

 ؛ دارا بودن هدف کلی و فراگیر مثل استقالل، آزادی، حف  تمامیت ارضی کشور، توسعه اقتصادی و... 

 ها(؛حیطه قدرت آنهای مرتبط و )تعیین سازمان های عمومیمشیتعیین حدومرز خط 

 های عمومی؛مشیتعیین اولویت زمانی خط 

 پذیری؛مشی و تعیین میزان ریسکتعیین حدود جزئی یا کلی بودن تغییرات در خط 

 های مربوط به آینده؛فرضطراحی پیش 

 ها؛مشیهای نظری برای سایر خطایجاد بنیان 

 مشی؛نیاز خط ها و ابزارهای موردتعیین کلی انواع شیوه 

 هادی و راهنما هایمشیخط (Meta Policy): گـذاری  مشـی مـات یـک خـط   ها و الزاکننده اصول، پایهمنعکس

 صحیح؛

 عمومی هایمشیخط (Public Policy) : کـردن  هـای عمـومی بـرای برطـرف    هـای سـازمان  عملیات و فعالیـت

 (.26 -21: 1395)الوانی،  مشکالت و مسائل جامعه

  براساس میزان صراحت و وضوح (5

 اند.به صراحت اعالم شدهکه  مدون و مکتوبیهای مشی: خطصریح هایمشیخط 

 در هـای تلـویحی   مشـی خـط اند. و رسماً نیز اعالم نشده مکتوب و مدون نیستند: )ضمنی( تلویحی هایمشیخط

 .(26و  14: 1395، )الوانی جنبه قانونی و رسمی نداردشوند اما جامعه رعایت می
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  براساس ماهیت (6

 هستند که از مکتب و اعتقادات مشـروع مـردم سرچشـمه     حقوق و تکالیفیو  هاامرونهی: تشریعی هایمشیخط

 است.  ها به کل جامعهخطاب آنگیرند و می

 تکالیف و حدود هر یک، مورد تجزیه و ساختن حقوقروشن: اصول مقرر سیاسی را با هدف تحلیلی هایمشیخط ،

 دهند.تحلیل قرار می

 اوضـاع کشـور  های تحلیلـی بـه   مشیهای تشریعی و با استمداد از خطمشی: بر مبنای خطتدبیری هایمشیخط 

 . (20 -19: 1395)الوانی،  کننددهی میریزی و سازمانها برنامهو برای رفع مشکالت و نابسامانی بخشندجهت می

 براساس کارکرد و هدف (7

، توزیاع  ، تنظیمای توزیعی بر اساس کارکرد و هدفشان به چهار دسـته  را های عمومیمشیخط( Theodore Lowi) تئودور الوی
زاده، ؛ الـوانی و شـریف  21: 1395الـوانی،  ؛ 51 -49: 2007اسمیت و الریمـر،  ) کندمیبه شرح زیر تقسیم حزبی  یمجدد و ذینفع

1394): 

 (Distributive Policy) توزیعی مشیخط. 7-1
-روشـن مـی   های معینی از جامعـه نحوه استفاده از کاال و خدمات را برای بخشاست و  در جامعهتوزیع مزیتی ها، مشیهدف این خط 

مشی بیمه اجتماعی، پرداخـت یارانـه   خطمشی توزیعی، بهداشت و رفاه عمومی است. مثالً های کاربرد خطترین زمینهسازند. از مهم
 . هابه کشاورزان، قانون هدفمندی یارانه

هـای  هـای تعرفـه، حمـایتی و برنامـه    مشـی است. خط فردها بر پایه یک های توزیعی توانایی توزیع منافع و هزینهمشیویژگی بارز خط

اسـتفاده  ( اشاره با Pork Barrel) سیاست خاصه خرجیمشی توزیعی ذکر کرد. های اولیه خطرا نمونه «خاصه خرجی»سنتی 
دارد که عمدتاً برای تزریق پول بیشتر به استان )ایالت(، شهر یا روستایی که نماینده از آنجـا بـه    های محلیاز وجوه دولت در پروژه

طور رأی کنند برای حف  حمایت مردمی از خود و همینگذاری وارد شده صورت میگیرد. اساساً سیاستمداران تالش میمراکز قانون

 .مزایایی به موکالن خود عرضه کننددوره بعد 

هایی مشیهای چنین خطهزینهباشند.  اجماعیها تمایل دارند نسبتاً شود، سیاستاعمال می اجبار دورادورهای توزیعی، شیمدر خط

شـود. کنگـره   میتوافق بین رئیس جمهور و کنگره  ودهی نان قرضشود و در نتیجه منجر به نهایتاً میان جمعیت جامعه توزیع می

منتفع شده و محروم، بازنده و برنده »کند. به عبارتی مسلط شود و رئیس جمهور غالباً نقشی نسبتاً منفعل ایفا می فرایندتمایل دارد بر 

 (.49: 2007؛ اسمیت و الریمر، 690: 1964)الوی، « هرگز نیاز ندارند وارد مواجهه مستقیم شوند

 (Regulative Policyانضباطی و بازدارنده ) ظیمی یاتن مشیخط. 7-2

هـا،  ، بازرگانی، ثبت نرخجزایی برای حل مشکالت عمومی مثل قوانین موضوعه. روندبه کار می جلوگیری از تخلفات و نقض قوانینبرای 

 بهداشت و امنیت عمومی، ارتباطات. 

 است.  هاها یا مشوقجریمهبر رفتار یک فرد یا گروه خاصی از افراد از طریق استفاده از  نفوذ مستقیمهایی هستند که هدفشان مشیخط

مشـی تنظـیم رقابـت    ها شامل خـط مشیعمومی است. نمونه این خط نهای تخطی از قوانیهای تنظیمی افزایش هزینهمشیهدف خط

 (. 300: 1972بازار، منع اعمال نامنصفانه در مورد نیروی کار و تضمین ایمنی محل کار هستند )الوی، 

تـر  هـای تعارضـی  منجر بـه سیاسـت   ،(است فردست و قابل اعمال در مورد ا تراجبار بالواسطهاحتمال های تنظیمی )چون مشیخط

هـای  زنـی و فعالیـت  ها همچنین از ویژگی سطح باالی چانهمشیشوند. این خطهای توزیعی یا توزیع مجدد( میمشی)نسبت به خط

هـا تمایـل   رود، گـروه طور که انتظار مـی (. همان306: 1972ی، شود )الومی تعداد باالیی اصالحیهعملیاتی برخوردارند که منجر به 

تـر و  تر یـا مبـارزاتی  ثباتهای بیهای ناشی از اجبار دولت بحث کنند. نتیجه، سیاستمشی و هزینهدارند در مورد جامعه هدف خط

 (.51 -50: 2007و الریمر،  های توزیعی و توزیع مجدد مشاهده شد( است )اسمیتمشیانگیزتر )نسبت به آنچه در خطتفرقه

 (Redistributive Policyیا بازتوزیعی ) توزیع مجدد مشیخط. 7-3
برای افرادی که از سطح درآمد بـاالیی   مالیات تصاعدیها، توزیع مجدد امکانات و منابع در جامعه است؛ مانند مشیهدف این نوع خط 

  شود.رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و تنظیم میهای برخوردارند و از محل این نوع درآمدها، برنامه

هـای  هـا نظیـر رفـاه، امنیـت اجتمـاعی، مراقبـت      مشـی متمرکزند. این خط ای از مردمگروه گستردههای توزیعی، بر مشیبرخالف خط

کننـد )الوی،  میرا تعیین ( Haves and have-nots)« داراها و ندارها»بهداشتی، مراقبت از سالمندان و حتی مالیات بر درآمد 
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هـای عملیـاتی   فعالیـت هسـتند، منجـر بـه     ترفعالهای توزیعی مشیهای توزیع مجدد عموماً نسبت به خطمشی(. خط691: 1964

 کند. ایفا می تری نسبت به کنگرهرئیس جمهور نقش قویشوند و های توزیعی میمشینسبت به خط بیشتری

زنـی  های بزرگ مردم برخوردار هستند. اگرچه این گونه چانهبین گروه زنیسطح باالی چانههای توزیع مجدد همیشه از ویژگی سیاست

دهد، بنابراین پتانسیل بیشـتری  تری از مردم رخ میهای بزرگهای توزیعی بین گروهمشیاست زیرا نسبت به خط گونهاجماعنسبتاً 

 (.50: 2007وجود دارد )اسمیت و الریمر،  تعارضبرای 

 (Constituent Policy) سیاسی، سازنده( -قانونی ،دهندهتشکیلموکّلی، )حزبی  یذینفع مشیخط. 7-4
تأسیس ها در حکومت عموماً به مشیبرای امری خاص فعالیت کند. این خط مأموردهد که به مثابه یک به یک فرد یا سازمان اجازه می 

تأسـیس وزارت ورزش و  مثل پردازد. قوانین مرتبط با مستخدمین دولت می، نحوه توزیع منابع مادی درون دولت و جدیدواحدهای 
 .ویب قانون مدیریت خدمات کشوریجوانان، تشکیل شورای رقابت و تص

و « احتمال و امکان اعمال فشار و مجازات از سوی دولت»های چهارگانه فوق، با توجه به دو عامل مشیدر مدل جدید سازمانی، خط

 شوند:به چهار دسته تقسیم می« عمال فشار و کنترل دولتهدف از ا»همچنین 

 

 
 (114: 1395مشی براساس هدف و احتمال اعمال فشار )الوانی، بندی انواع خطدسته .1-1شکل 

 

 رئیس جمهور کنگره نوع سیاست احتمال اجبار مشینوع خط

 دورادور/ فردی توزیعی

 اجماعی

 ثابت

 دهینان به هم قرض

 قوی

 عملیاتی کم هایفعالیت
 ضعیف

 دورادور/ محیط حزبی -ذینفعی

 اجماعی

 ثابت

 دهینان به هم قرض

- - 

 بالواسطه/ فردی تنظیمی

 تعارضی

 ثباتبی

 زنیچانه

 قوی

 های عملیاتی قویفعالیت
 متوسط

 بالواسطه/ محیطی توزیع مجدد
 ثابت

 زنیچانه

 متوسط

 های عملیاتی متوسطفعالیت
 قوی

 (50: 2007)اسمیت و الریمر،  های حاصلهمشی الوی و سیاستخط شناسیگونه. 2-1 شکل

  



 

 

 29 گذاری عمومیمشیها و مبانی خطنظریه

 مشی خوبهای خطویژگی. 16 

 کند یمتولید  ارزش عمومیمشی خوب،  خط. 

 شود یمدیده  ضرورتمشی خوب، به عنوان یک  خط. 

 را به صورت ذهنی ایجاد  مسئلهگذاری در ابتدای امر، باید مدل حل  مشی است. خط ذهنیمشی خوب، در ابتدا یک فعالیت  خط

مشی حل شود، باید در شروع کار روشن گردیده،  ی که باید با تغییر خطا مسئلهنماید، دستورالعملی که باید تنظیم شود و یا 

 مورد مالحظه قرار گیرد.  مسئلهجوانب دور و نزدیک سیستم 

 ح به عنوان پایه تجزیه و تحلیل استفاده کرد. باید از شواهد و اطالعات صحی ها آناست. برای تدوین  دقیقمشی خوب،  خط

 شواهد و اطالعات به کار گرفته شده باید کمی و کیفی باشد. 

 تأکید دارند. ها آنبر احترام و همگرایی کارگزاران دولتی و حسن رابطه  ها یمش خطاست. این  اخالقیمشی خوب،  خط 

 است.  شفاف و روشنمشی خوب،  خط 

 کند یماست. شفافیت به این هدف کمک  نقابل فهمیدمشی خوب،  خط . 

 است.  بازمشی برای تغییر و بهبود  خط 

 دهد یمی پیش آمده و تغییرات پاسخ ها چالشمشی مؤثر، با سرعت به  است. خط موقعبهمشی خوب،  خط. 

 ی اجرایی را پیش ها چالش، ها یمش خطرا دارد. این گونه  انطباق یافتنمشی خوب توانایی تطبیق دادن خود و همچنین  خط

 . (38 -36: 1395)دانش فرد،  ابندی یمبینی نموده و با تغییرات واقعی محیط عملیاتی تطبیق 

 

  



 

 

 30 گذاری عمومیمشیمفاهیم و کلیات خطفصل اول / 

گذاری عمومیمشیآزمون تألیفی فصل اول: مفاهیم و کلیات خط    
 

 .و نه یک رویداد ................ مشی یک الگوی ............... است خط -1
 مجرد و انتزاعی -عملی( 2  عملی  -( نظری1

  پیچیده -( ساده4  عملی -( مجرد و انتزاعی3

 ؟نیستمشی عمومی صحیح کدام عبارت زیر در مورد خط -2
 مشی مسئله محوری است.( محور اصلی ایده علوم خط1

 عمومی واکنشی راه حل محور به مسائل اجتماعی است.مشی خط( 2

 اقدام دولت برای دستیابی به برخی اهداف مطلوب است.نوعی اقدام سنجیده یا عدم مشی خط( 3

 افتد. می حل مسائلی است که فقط یکبار در تاریخ کشور اتفاقعمومی راهمشی خط( 4

 مشی و سیاست صحیح است؟کدام گزینه در مورد تفاوت خط -3

 محور است( سیاست ارزش2 محور استومی ارزش( خط مشی عم1

 عمل و اجرا استهای  خط مشی بر ضرورت تأکید( 4 سیاست بر قاعده عمل و اجرا است  تأکید( 3

 دهد، ................ . می را شکلمشی خطاگر باور داشته باشیم که سیاست،  -4

 شوند. می به انواع عادی، تاکتیکی و اساسی تقسیم بندیها  مشی( خط1

 شوند. می اجرایی تقسیم بندی -تقنینی و اداری -به انواع سیاسی بر اساس جدایی سیاست از ادارهها  مشی( خط2

 خواهیم داشت.گذاری  مشی   خطای برای درک ساده تر مفهوم پیچیده  ( رویکرد ابتکاری مرحله3

 خواهیم داشت.مشی خط فرایند( رویکرد مرحله ای به عنوان نوعی طبقه بندی تجویزی از 4

 جدید برای موفقیت مدیران در دنیای امروز است؟های  کدام مورد از جمله نقش -5
   عمومی و تغییر در آنهاهای  مشی( اثرگذاری مدیران بر خط1

 شکل گیری شان فرایندعمومی و های  مشی( شناخت و آگاهی از خط2

  عمومیگذاری  مشی   خط فرایندو مشارکت در ها  مشیگذاری آنها بر خطتأثیرپذیری و تأثیر( 3

 موارد( همه 4

 ؟نیستکدام گزینه در مورد نفع عمومی صحیح  -6
 شود. می ( نفع عمومی عبارتست از منافع افراد و آحاد جامعه که بر اساس معیارهایی مانند قانون اکثریت و نظام پارلمانی تعیین1

 مجموع منافع تمامی افراد جامعه است. ( نفع عمومی، لزوما2ً

 برند. می مصلحتی است که در جامعه جمع کثیری از آن سود( نفع عمومی، در حالت ایده آل 3

 اند.( امنیت، آزادی، بهداشت و آموزش موضوعاتی هستند که در دنیا به عنوان نفع عمومی شناخته شده4

 عمومی در کدام گزینه نشان داده شده است؟مشی خطاجزاء  -7

 فرایند( هدف، محتوا و 2  ( هدف، نماد و اثر1

 و ارزیابی فرایند( هدف، 4  و اثر ( هدف، محتوا3

 شود. می گیرد ............... نامیده می برای نیل به آن شکلمشی خطمقصدی که  -8

  ( اثر4 فرایند( 3 ( محتوا2 ( هدف1

 ؟شود نمیعمومی محسوب مشی خطکدام گزینه از اجزای تشکیل دهنده  -9
 استراتژی( 4 سیاسی -( ساخت اجتماعی3 ( جهان بینی2 ( ارزشها1

 شوند؟ می محسوبها  مشیسط شورای نگهبان، از کدام نوع خطشده تو تأییدها و لوایح طرح  -10
 ( سیاسی4 ( قضایی3 ( تقنینی2 ( اجرایی1

 آید؟ می به حسابها  مشیدفمندی یارانه ها از کدام نوع خطقانون ه -11
 ( ذینفع حزبی4 ( تنظیمی3 ( توزیعی مجدد2 ( توزیعی1

 


