
   يغمٍم يف و مفٌٍم خط مطيتػر
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 يعموم يخط مش فيتػر

 

 

غالح درکطٍر  يلي مراخع ذيًشتود کي بٍص ياغٍل يغمٍم يًا يخط مط
الزم در  يت ًايالدامات و فػال, ک الگٍ و راًوما يوضع ظدى اهد و بي غوٍان 

 .  کوود  يم ي خامػي را راًبر 
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  يغمٍم يخط مط ياغل يهكض ًا

 غمو بٍدن  يراًوما 

يًماًوگ کوودگ   

ان گر موافع و مػلحت غامي مردم يودى و بيهما 

 و کوترل يابيارز 

ن و مكررات يروظن صاختن روح لٍاه 

3 



 يغمٍم يخط مط يًا يژگيو

   يغمٍم يخط مط ي دار يپا -1

2-  
 
   يويوالع ب, ي ودى هگر يا

   ي ًدفدار  -3

 ت يغمٍم -4

   يگشتردگ -5

   ي اهگر يهما -6
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  يغمٍم يًا ياهٍاع خط مط

 ٍع اول  :ه

 

يويتكو يخط مط   

يلضائ يخط مط 

ياخرائ يخط مط 
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 يغمٍم يًا ياهٍاع خط مط

  ٍع دوم  : ه

 

يػياصت تطريص    

يلياصت تحليص  

ي  يو اخرا ي ر ياصت تدبيص 
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 يغمٍم يًا ياهٍاع خط مط

  ٍع صٍم  :ه

   

يويو تكو ياصيص يًا يخط مط 

 

ي  يو اخرا ي ادار  يًا يخط مط 
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 يغمٍم يًا ياهٍاع خط مط

  ٍع چٌارم  :   ه

 

يغاد يغمٍم يًا يخط مط   

يکيتاک ت يغمٍم يًا يخط مط 

ياصاص يغمٍم يًا يخط مط 
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 يغمٍم يًا ياهٍاع خط مط

 ٍع پوحم  :ه

 

ياصيص -يلاهٍه يغمٍم يًا يخط مط 

و بازدارهدى ياهضباظ يغمٍم يًا يخط مط 

يػيتٍز  يغمٍم يًا يخط مط 

ع محدديتٍز  يغمٍم يًا يخط مط 
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 يعموم يها يانواع خط مش

  نوع ششم : 

 

ريفراگ يها يخط مش 

ا راهنماي يهاد يها يخط مش 

يعموم يها يخط مش 
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 ر يفراگ يًا يخط مط

  

ايمػ, ض فرضٌايپ ير حاويفراگ يًا يخط مط    الگًٍا و , اًر

ومٍدًا هٌا تبػيبا يغمٍم يًا ياصت کي خط مط ي  يًر
 
 .ت کووديد از ا
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 ريفراگ يًا يخط مط يًا يژگيو

ريو فراگ يکل يدارا بٍدن ًدفٌا 

يغمٍم يًا ين حد مرز خط مطييتػ 

يت زماهين اولٍييتػ  

ي ر يشک پذيزان رين مييتػ   

يرات در خط مطييبٍدن تغ يا کلي ين حدود خزئييتػ 

يا محدود بٍدن خط مطيزان خامع ين مييتػ 
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 ريفراگ يًا يخط مط يًا يژگيو

 

يا خٌض در خط مطيض بي تػادل يگرا 

يض فرض ًايپ يظراح  
 
 ودى يمربٍط بي ا

ًا يخط مط يبرا ي هظر  ياد ًايحاد بويا 

بي موابع و امکاهات يابيزان دصتين مييتػ 

اين اهٍاع ظييتػ  ًا ياز خط مطيمٍرد ه يٍى ًا و ابزاًر
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 ا راًوماي يًاد يًا يخط مط

 

 يًاد يًا يخط مط. ًشتود ي گذار  يي خط مطياغٍل وپا,يًاد يًا يخط مط
وگ يدًد وبا تٍخي بي فضا يارائي م يرهدگان اظالغات کافيم گيبي تػم و  يفًر
وگ خط مط ياختماغ هان را با فًر

 
  ين خط مطييو هحٍى معلٍب تػ ي گذار  يا

ظوا م, 
 
 کود  يا
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 فرايود غكالي  ي خط مطي گذاري غمٍمي
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 ًدف خط  مطي گذاري 

 يودى دولت
 
تػميم گيري در تػيين خعٍط اغلي و اصاصي فػاليتٌا و غمليات ا

 و بخض غمٍمي
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 مراحو فرايود غكالي  ي خط مطي گذاري 

 تطخيع مطنو غمٍمي -1

 توظيم راى حلٌاي ممنن -2

 پيض بيوي هتايج راى حلٌا -3

 اهتخاب خط مطي معلٍب -4

 لاهٍهي صاختن خط مطي -5

 اخرا و ارزيابي -6
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 فرايود غكالي  ي خط مطي گذاري در لالب صيشتم

 دادى ًا( الف

 فرايود( ب

 صتادى ًا( ج

 بازخٍر ( د
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 تػريف و اهٍاع مدل

مدل در غلم غبارت اصت از برلراري يم تمثيو صوحيدى بين يم پديدى هي 
ن 
 
لٍاهيوض مػلٍم اصت و پديدى ديگري هي در دصت تحكيق اصت و اهٍاع ا

 :غبارتود از

 مدل هالمي-

 مدل ترصيمي-

 (بػدي  3) مدل تحشمي-

 مدل رياضي-
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 روظٌا و مدلٌاي تػميم گيري 
 در فرايود غكالي  ي خط مطي گذاري  

 

 خط مطي گذاري در ظرايط اظميوان هامو-

ميز-
 
 خط مطي گذاري در ظرايط مخاظرى ا

 خط مطي گذاري در ظرايط غدم اظميوان-

 درخت اخذ تػميم-

20 



 روظٌا و مدلٌاي تػميم گيري 
 در فرايود غكالي  ي خط مطي گذاري  

 

 مدل معلٍبيت-

 ارزيابي تنوٍلٍژي -

 مدل تػميم گيري مكعػي-

 مدل معلٍب-
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 فرايود غكالي  ي تػديو ظدى خط مطي گذاري 

 :روظٌاي مٍرد اصتفادى در اين فرايود غبارتود از

 خط مطي گذاري بي ظيٍى تغييرات خزئي و تدريحي -1

 مدل رضايت بخض -2

 ابداغي-مدل اه تطافي -3
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خط مشی گذاری فرايندی سياسی و مبتنی بر 

 قدرت
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 تعريف قدرت

•  قدرت در رابطه اجتماعی

• توانائی تأثيرگذاری, قدرت  

• توانائی نفوذ, قدرت  
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 منابع قدرت

:ديدگاه اول  

  ناشی از مقام 

  ناشی از تخصص و آگاهی

  ناشی از توانائی اجبار
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 منابع قدرت

:ديدگاه دوم  

  ناشی از صفات ذاتی فرد وموهبت الهی

 رسوم و سنتها در جامعه, ناشی از آداب  

  ناشی از قوانين و مقررات

26 



 منابع قدرت

 منابع قدرت از ديدگاه برتراند راسل
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 منابع قدرت

:ديدگاه چهارم  

  قدرت ناشی از ارزشها

  قدرت ناشی از خصوصيات فردی

  قدرت ناشی از تخصص و آگاهی

  قدرت پاداش

  قدرت تنبيه
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 منابع قدرت

:ديدگاه پنجم  

  قدرت اجبار

  قدرت تسلط

  قدرت ترغيب
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نقش صاحبان قدرت و گروههای ذی نفوذ در 

(نظريه های مختلف)خط مشی گذاری   

  شيوه ماورای عقالئی مبتنی بر قدرت فردی

  نظريه نخبگان قدرتمند يا طبقات بانفوذ

  نظريه جامعه مرکب
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 شيوه ماورای عقالئی مبتنی بر قدرت فردی

 

نبوغ فردی و دريافت های ذهنی  ٬تصميم گيری بر اساس شهود 

تصميم گيرنده صورت می گيرد بدون آنکه مراحل 

تصميم اتخاذ  ٬تصميم گيری فرآيند عقاليی طی شود 

. می گردد  
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 نظريه نخبگان قدرتمند يا طبقات با نفوذ

 

 نخبگان

 خط مشی عمومی

 توده مردم
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 نظريه جامعه مرکب

 

در اين تئوری يک طبقه خاص بر ديگر طبقات حاکم نيست و 

نقش اصلی در خط مشی گذاری به وسيله يک گروه يا طبقه 

.معين ايفا نمی شود  
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 مدل گروهی تعبير ديگری از نظريه جامعه مرکب

 .طبقات و گروه های مختلف در تعامل با يکديگر هستند  

 .خط مشی گذاری در اثر فشار از سوی اين گروهها  

 . نقش گروه های ذی نفوذ بارز تر ست  
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 گروه های ذی نفوذ

گروه هايی که هدف و مقصود مشترکی دنبال می کنند و از نفوذ 

.و قدرت مسلطی در يک زمينه برخوردار می باشند  
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 انواع گروه های ذی نفوذ

  گروه های ذی نفوذ محض و نسبی

  گروه های ذی نفوذ خصوصی و عمومی

  گروه های ذی نفوذ خارجی و داخلی

  گروه های ذی نفوذ عوام و خواص
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 گروه  واره های ذی نفوذ

 گروه های که متشکل از صاحبان فن و متخصصان امر

.می باشند و به حساب خود اعمال نفوذ نمی کنند  
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سياست و خط مشی عمومی٬قدرت  

خط مشی ها بهترين راه حل ها در يک انتخاب جامع و بغايت 

عقاليی نيستند بلکه حاصل تعامل نفوذ قطب های قدرت در 

.جامعه می باشند  
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 خط مطي گذاري، فرايودي صازماهي
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يغمٍم ي گذار  يخط مط يمطکالت و توگواًا   
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يغمٍم ي گذار  يخط مط يمطکالت و توگواًا   

 

  يغدم تما
 
ج زود رسيض بي هتايوگرا ي ودى هگر يو بي ا  

 ي ر يم گيظدن در تػم يک بػديو ي هگر  يخزئ  

   ي ر يم گيدر تػم ياظالغات يًا ي  يهارصا

 صادى رفتن  يو بي دهبال راى حو ًا ي ض صادى اهگار يگرا  

 يات فرديض از حد بر تحربيب يو اتکا ي ر يم گيدر تػم ياغمال هظر ظخػ  
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يغمٍم ي گذار  يخط مط يمطکالت و توگواًا   

 

 زما يو بي اخرايغدم تما
 
يغمٍم ي گذار  يود خط مطيًا و فكدان باز خٍرد فرا يخط مط يطيا  

   ي ر يم گيو بي تػميغدم تما

 م ًا ير بٍدن تػمياهػعاف ها پذ  

 ي و ظاًر  ي غٍر  يًا يوضع خط مط  

 گاً
 
هان در خط مط يهكط يغامي مردم و احشاس ب يغدم ا

 
ي گذار  يا  
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 يغدم تما
 
ج زود رسيض بي هتايوگرا ي ودى هگر يو بي ا  

 

 

روزو  ياز هاين يشتر به ارضايب, ها  ياز واضعان خط مش يبعض

 ييجامعه توجه نشان داده و پاسخگو يوجار يانتظارات و توقعات فعل

دراز  يپندارند و نسبت به برنامه ها يخود م يبه آنها را هدف اصل
 يدگيچيل آن پياز دال يکيدهند که  يخرج م بيت يمدت ٬کمتر حساس

.   دور نگر است يها يريم گيتصم يو دشوار  
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ي ر يم گيظدن در تػم يک بػديو ي هگر  يخزئ  
 

    

 

م يرهدگان و غدم تٍخي بي محمٍغي غٍامو مٍثر در تػميم گيتػم يک بػديهگرش و تک فر    
 يمٍثر و مٍفق بي ظمار م ي گذار  ياز مٍاهع غمدى در راى خط مط يکي, ًا يًا و خط مط

 
 
ديا  
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ي ر يم گيدر تػم ياظالغات يًا ي  يهارصا  

 

   يگاى متمرکز و مػتبر اظالغاتيک پايغدم وخٍد 

   يبزرگ دولت يض از حد اغلب صازمان ًايصلشلي مراتب ب

 افت هظرات مردميو غفلت از در يغرف بر اظالغات و گزارظات رصم ياتکا  

   ي تشر 
 
مار و اظالغات گذظتييودى و تاکيگذظتي بي ا

 
د بر ا  
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صادى رفتن يو بي دهبال راى حو ًا ي ض صادى اهگار يگرا  

 

 

افت يدر در ي صادى اهگار , ظٍد يًا مطاًدى م ي گذار  يخط مط يکي در برخ ي گر يمطکو د
اغو مطکو  يبي خا, ا و غٍارض مطکو يلضا ي ظاًر  يمطکو و پرداختن بي خوبي ًا

 اصت 
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يات فرديض از حد بر تحربيب يو اتکا ي ر يم گيدر تػم ياغمال هظر ظخػ  

 

 اظالغات مربٍظي  يلبو از بررص يات ظخػياهتخاب راى حو بر اصاس تحرب  

   يات ظخػيض ازحد بر تحربيب ياتکا
 
رهدگانيم گيتػم ي  يو خٍدرا  

 گاً
 
هٌا هشبت بي هظرات صايگذاران و غدم تما يخط مط يغدم ا

 
نيريو ا  
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زما يو بي اخرايغدم تما
 
 يود خط مطيًا و فكدان باز خٍرد فرا يخط مط يطيا

يغمٍم ي گذار   

 زما يو بي اخرايغدم تما
 
هٌا در  ي  يوهٌا يلعػ يوضع ظدى و اخرا يًا يخط مط يطيا

 
ا

کي  يدر حال.ر لابو خبران اصت يگردد کي غ يم ي  يان ًايمٍخب ضرر و ز يگاً, خامػي 
زما يم ًا مدتياگر تػم

 
ان يم بمٍلع از زيتٍاهشت يد ميد ظايگرد ياخرا م يطيبي غٍرت ا

ٍگ يًا .م ييهما ي ر يمذکٍر خل  

 ًا  يلي کوترل و اغالح خط مطيک وصيغدم اصتفادى از بازخٍرد بي غوٍان , ن يًمچو
.ظٍد يمٍثر للمداد م ي گذار  يدر راى خط مط يمطکو و ماهع مٌم  

48 



ي ر يم گيو بي تػميغدم تما  

 

ن خملي ميحاد ايدر ا ي ار يغلو بش
 
 يتٍان بي غدم و خٍد فضا ين مشالي دخالت دارد کي از ا

م يتػم يتٌايارات و مشئٍلين اختيرابعي هامتػادل ب, رهدگان يم گيتػم يبرا يتيحما
م يکمک بي تػم يبرا يو اظالغات يتخػػ يباهيپطت يهبٍدن صتادًا, رهدگان يگ

ن, رهدگان يگ
 
ي خٍاهب يت کليو رغا ي محافظي کار , صاخت دولت و هحٍى ارتباظات در ا

.  اظارى کرد , ز از مخاظرات يپًر يکار برا  
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م ًاير بٍدن تػمياهػعاف ها پذ  

 

ان اصت يط و محريرهدگان هشبت بي محيم گيدى تفکر تػمييزا,م ًايتػم ي ر ياهػعاف هاپذ
هان مح.
 
گر بي غلت وخٍد يد يپودارهد و از صٍ ير مييثابت و بدون تغ يعيط را محيا

.زهود ير مياهػعاف هاپذ يم ًايان دصت بي اتخاذ تػميبي محر ياغتماد يروح ب  
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ي و ظاًر  ي غٍر  يًا يوضع خط مط  

 

خلب  يداظتي و برا يغاتيظٍهد کي غرفا خوبي تبل يوضع م ي  يًا يمٍارد خط مط يدر برخ
غاز مطخع اصت کي لرار ه يت مردم ظراحيهظر وحما

 
 يم ًايشت تػميظدى اهد و از ا

 ين امر معلع ظدى و هشبت بي خط مطياز ا يز پس از مدتيمذکٍر اخرا گردد و مردم ه
.   گردهد ياغتماد م يًا ب ير خط مطيگذاران وصا  

51 



 

ا و اهتظارات غامي مردم باظد و راى حو يه, د بازتاب خٍاصتٌا يبا يغمٍم يًا يخط مط اًز
هان ارائي دًد يبرا ي  يًا

 
گاًيکي مردم بي ا يدر غٍرت. مطکالت ا

 
هداظتي  ين حق خٍد ا

  ي گذار  يخط مط, ووديهب يغمٍم يم ًايبي مطارکت و اظٌار هظر در تػم يباظود و لزوم
. دًد يخٍد را از دصت م ياز موابع اغل يکي  

گاً
 
هان در خط مط يهكط يغامي مردم و احشاس ب يغدم ا

 
ي گذار  يا  
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 الگٍي التضائي خط مطي گذاري 

 

53 



 مقدمه
در عصر سيستمها گرايش به کل نگری در عصری که محيطهای 

مختلف ما را احاطه کرده اند و تغيير و تحول همه جا را فرا 

گرفته است بايد به دنبال الگوهای بود که از طريق تلفيق ترکيب 

.وبا انعطاف پذيری کافی به نيازهای ما پاسخی مناسب بدهند  
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وگی،اختماغی، التػادی، اللیمی و : محیط  ....غٍامو مٍثر فًر

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

           
             

 
 

 ی در محیطمط هتایج خط: بازخٍرد

لٍاهین : صتادى ًا
هطاهي ًای خاص 

 ...خدمات 

تكاضا : دادى ًا
برای حو 
مطکالت 
غدم حمایتٌا، 
 حمایتٌا

خریان تغییر 
خٍاصتي ًا بي 
خط مطی برای 
 حو مطکالت
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با توجه به اثر پذير بودن سيستم خط مشی عمومی از محيطهای 

مختلف سيستم موفق برای خط مشی گذاری سيستمی است که قدرت 

انعطاف و تطبيق با محيط را در حد الزم دارا باشد الگوی اقتضايی 

.پاسخی مناسب به اين مسئله است  
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برگرفته از نگرش سيستمی    الگوی اقتضايی   
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اين الگو شرايط و موقعيت را عامل تعيين کننده ای در انتخاب شيوه 

 مطلوب خط مشی گذاری ميداند
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الگوی اقتضايی پلی بين نظريه ها و شرايط واقعی ايجاد می کند و    

هر يک از محيط ها با توجه به . از جدايی بين نظر و عمل ميکاهد

موضوع خط مشی در انتخاب الگو و شيوه مناسب تاثير ميگذارد که 

خط مشی گذار بايد با توجه به اثرات اين عوامل به انتخاب شيوه 

.مناسب اقدام کند  
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:مدل اقماری   

 

 رهبران جامعه ٬قوای مختلف حکومتی ٬عامه مردم و گروه های ذی 

در .نفوذ به نحوی در شکل گيری خط مشی های عمومی نقش دارند 

مدل اقماری خط مشی گذاری در موارد مختلف مراجع و سازمان 

های متفاوتی نقش محور و عوامل مؤثر يا اقمار را ايفا می کنند 

الگوی اقتضايی مدلی را ارائه می دهد که واقعيات محيط را در .

نظر دارد ٬از فراگيری خوبی برخوردار است و قابليت انعطاف 

.کافی را داراست   
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:مدل چند بعدی   

 
 : اين فرآيند مجموعه ای از اثرات و عوامل مانند   

 مراجع مذهبی و سنتی و فرهنگ )اعتقادات و ارزش های جامعه 

فشار و ( متخصصان و کارشناسان امر)دانش و فن( حاکم

(  گروه های ذی نفوذ)حمايت و عدم حمايت( صاحبان قدرت)قدرت

.می باشد ( سازمان ها و مراجع قانونی)قوانين و مقررات  

 عوامل مؤثر بر فرآيند چند بعدی خط مشی گذاری از يکديگر 

تفکيک شده و جدا نيستند و تحت تأثير مواردی چون فرهنگ ٬دوره 

.می باشند ... ی زمانی و  

 در اين مدل بر خالف مدل قبلی عامه ی مردم در فرآيند خط مشی 

.گذاری عمومی نقشی ندارند   
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:مدل بررسی تلفيقی   

 

 در اين مدل کوشش شده تا تلفيقی بين شيوه ی عقاليی و مدل 

اين رويکرد در .تغييرات جزئی و مدل رضايت بخش به عمل آيد 

تالش است بدون آنکه وارد جزئيات شود ٬در ابتدا يک نظر کلی بر 

زا را پيدا کند و هيچ مورد -تمامی موارد بيندازد تا نقاط مشکل 

پديده ها در دو سطح مورد مطالعه قرار .اصلی ناديده گرفته نشود 

: می گيرند  

 .با ديد مقطعی  -2با پوشش وسيع  -1  
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دريچه ها -مدل جريان ها   

 
 : در اين مدل از سه جريان نام برده می شود   

 مشکل مطرح می گردد و با توجه به ارزش )مسائل و مشکالت .1
.(های موجود انتظارات جامعه بر مبنای مقايسه تعريف می شود   

 شامل تعادل بين نيروهای مختلف موجود در )جريان سياسی .2
.(جامعه است   

 راه حل های متفاوتی که خط مشی بايد از ميان )جريان خط مشی .3
.(آنها انتخاب گردد ٬تنظيم می شود   

 دريچه ها خط مشی گذاری را به صورت فرآيندی -مدل جريان ها
نشان می دهد که در آن هم سياست ٬هم تعقل و منطق و هم پيوند 
های سازمانی مطرح هستند و همه با يکديگر تلفيق و ترکيب شده اند 

.اين مدل جامع ٬انعطاف پذير ٬تلفيقی و سيستماتيک است .  
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 مديريت مسائل عمومی

 از اين طريق سازمان ها و کل ساختار بخش عمومی از مسائل و 

اين نوع مديريت .مشکالتی که در جامعه می گذرد ٬آگاهی می يابند 

برنامه ای است که يک سازمان طی آن می کوشد آگاهی و ديد خود 

را به طور جامع نسبت به مسائل عمومی افزايش دهد و از اين 

طريق ميزان اثر بخشی خود را در فرآيند تنظيم خط مشی های 

. عمومی افزايش دهد  
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