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میدهد؛کهبرخیآنرازیرمجموعهعلمسیاستو
تشکیل 
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برخینیزعلمیمستقل
دولتی می پردازد .اقدامات دولت هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
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که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی شهروندان دارد (برکلند و همکاران .)9062 ،در حوزه 
متنوعی چون نحوه تدوین مسائل سیاستی ،چگونگی تبدیل پدیده ها به صورت مسئله های سیاستی دولت ،نحوه تصمیم
گیریواجرایتصمیماتدولتیوارزیابیعملدولتیقابلبررسیاست.چنینعرصهپرتنوعیرشتهسیاستگذاریعمومیرا
بهعنوانمجری
سیاستگذارنه 

گاهباچالشبحرانهویتمواجهمیکندازاینروپرداختنبهآنرابادشواریمواجهمیکند.
میکند .مدیریت دولتی معطوف به قدرت حاکم است و ساختار
روشها و دستورها ،بلکه در نقش تحلیلگر سیاستی عمل  

سیاستگذاری دوام و تحرک
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می
جامعهامروزکشوربهچشممیآیدایناستکهاغلبصا حبنظرانوحتیعامهمردمباعلمسیاستاشناییبیشتریدارند

درحالیاستکهسیاست گذاریعمومیومفاهیممرتبطباآنتاحدزیادیبرایجامعهناآشنااست.لذاالزماستدریک

مطالعهمجزابهمعرفیاینحوزهپرداختهشدهومبانینظریونحوهتکوینسیاستگذاری عمومیبهصورتکاملتشریح

هایمربوطبهسیاستگذاریعمومینیزتوضیحدادهشوندتامشخصشودکه

شود.ازسویدیگرالزماستالگوهاومدل
سیاست گذاریعمومیبراساسچهمبانیتئوریکیشکلگرفتهاستوماهیتونحوهبهاجرادرآمدنآنبهچهترتیبیاست.

شوربیانگرآناستکهمفاهیمومبانینظریوهمچنینالگوهایاجرایسیاستگذاری

درمجموعبررسیادبیاتداخلک
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گذاریعمومیبهچشممیخورد.درراستایپرکردنای نشکاف،مطالعهحاضرباهدفبررسی


رابطهباتشریحاصولسیاست
گذاریتوضیحدادهمیشوندودر


دراینراستافرایندهایعمومیسیاست
گذاریانجامشدهاست .


مفاهیممرتبطباسیاست
کنار آن ،الگوها و مدلهای ابداع شده در رابطه با سیاستگذاری بیان میشوند .در عین حال ،نظریهها و مبانی نظری علم
استگذاریبعنوانشاخهایازعلومکهقدمتیکمترازنیمقرنداردتوضیحدادهخواهدشد .

سی
ادبیات پژوهش
مبانی نظری سیاستگذاری
سیاستگذاری به مرور زمان به دو شاخۀ کامالً مجزا

سیاستگذاری گذشته است .دانش 

نزدیک چهل سال از آموزشی شدن 
میکوشد از طریق تحقیق در منابع دستۀ اول پیرامون
تقسیم شده است .شاخۀ نخست حوزۀ مطالعات راهبردی است که  
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مسائل راهبردی مشخص به فهم و  
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چهرههایدانشگاهیفعالدرحوزۀ
گروههایمتشکلازمحققان،پژوهشگرانیا 
توجه 
سیاستگذاری ،حوزۀ تحلیل راهبردی است .این حوزه بیش از حوزۀ مطالعات راهبردی ،از عوامل سیاسی متأثر است و

دانش 
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سیاستگذاری برای نهادهای دولتی مستقیماً بر برآیندهای سیاسی تأثیر بگذارد(صالحیوهمکاران،

میکوشد تا از طریق 

موقعیتهایپیشین

تصمیمگیرندگانوسیاستمداراندرپیاستفادهازاطالعاتبهمنظورتقویت
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راههای آشتی دادن تئوری و عمل در 
نمیکنند .یکی از  
استفاده  
علمیبایدفقطبهطورغیرمستقیمبرمحتوایسیاستتأثیربگذاردونقش«روشنگری»ایفاکند.راهدیگراستفادۀاستراتژیک
ادارهی
گذاریهای عمومی در واقع ،تجلّی  
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دولتها  میپردازد .
از دانش است .این دانش ،به مطالعه و تحلیل عمل  
مجموعههاییساختاریومرتبطمتشکلازمقاصد،تصمیماتواعمالی

آنها رامیتوانبهعنوان
عمل،است؛که 
حکومتدر 
بینالمللیهستند،درنظرگرفت(باقریوهمکاران .)6932،
کهقابلنسبتبهاقتدارعمومیدرسطوحمحلی،ملّیو 
دانشگاههای غربی ،پانزده تا

نهادینهشدن آن در 

سیاستگذاری ،ریشه در آثار السول و لرنر داشته؛ اما گسترش و 

پیدایش 
دولتهای غربی که در
دههی هفتاد  ،
دهه ،آغاز شد.در  
بهویژه در اواخر این  
دههی شصت  ،
بیست سال بعد؛ یعنی در اواسط  
بهکارگیری
ادارهی امور جامعه بودند ،گرایش قابل توجهی در  
جستجوی نوعی مشروعیّت علمی ،برای دخالت روزافزونشان در  
گذاریها ،مورد استفاده قرار دهند.


سیاست
آنها را در 
فارغالتحصیالن دانشگاهی در این رشته از خود نشان دادند؛ تا  

زمینهیایجادتحلیلآنفراهموبهعنوانشاخصاساسیدنیایمدرندرنظر
سیاستگذاریعمومیکهتوسط"ماکسوبر" ،

جامعهشناسی،تاریخ،

رشتههایاصلیعلوماجتماعی؛ماننداقتصاد،
گرفتهشد،زمینهرابرایارتباطمیانعلومسیاسیودیگر 
گذاریها ،فراهم کرد(حسینزادهوزرگر.)6931،برخی


سیاست
مشیها و 
خط 
قومشناسی ،برای شناخت و بهبود  
فلسفه و  
سیاستگذاری عمومی

میگویند« :هنگام ورود به حوزه 
سیاستگذاری عمومی اینگونه  

پژوهشگران ،در مورد ماهیت حوزه 
میکندتابهاینپرسشکه«چگونهوبهوسیلهچهکسی
میکندوچگونه»،رها 
حکومت 

پژوهشگر،اینسؤالراکهچهکسی
میدهد(طجرلووهمکاران .)6939،
پاسخ 
میگردد» ،
اجرا 
خطمشییاسیاستعمومیتهیهو 
یک 
سیاستگذاران و مدیران دولتی برای تشخیص جایگاه و ظرفیت خود در سیاستگذاری عمومی باید به طور همزمان سه
چشمانداز را جهت بهبود مشارکت خود در فرآیند سیاستگذاری اتخاذ نمایند:چشم اندازهای سازمانی ،سیاسی و فنی .اگر از
هریکازاینچشماندازهاغفلتشدهیابهطورنابرابریباآنهابرخوردشود،اثربخشینقشووظایفسیاستگذارانومدیران
دولتی کاهش خواهد یافت .چشم انداز سازمانی ،بر توجه مدیران دولتی نسبت به مسائل سازمانی از جمله طراحی و ساختار
سازمانی ،تغییرات سازمانی ،مدیریت منابع انسانی و مالی و رویه های اداری و ...تمرکز دارد .این مسائل برای پاسخ به چالش
های پیشروی مدیران در فرآیند سیاستگذاری ضروری هستند (مومنی و احسانی .)6931 ،چشم انداز فنی بر توجه مدیران
چشمانداز برای مدیران جهت تفکر تحلیلی و سیستماتیک درباره
دولتی به هدف سیاستگذاری عمومی متمرکز است .این  
دالیل و عواقب مسائل سیاستی و همچنین نتایج محتمل راه حلهای سیاستی مختلف ،مورد نیاز می باشد .به رغم این تصور
گسترده که کارکنان دولت ،دارای تخصص های فنی در حوزه کاری خود هستند ،اغلب آنها حتی فاقد مهارت کلی در تحلیل
سیاستگذاری عمومی و مدیریت بوده و حتی مهارت بسیار کمی در تجزیه و تحلیل مدیریت بخشی که در آن مشغول به کار
سیاستگذاری در این مورد

هستند ،دارا می باشند (بابایی و توکلی .)6931 ،چشم انداز سیاسی بیانگر آن است که محتوی 
استکهچهکسی،چهچیزیراازطریقفرآیندسیاستگذاریبهدستمیآورد.مدیراندولتیاگرمیخواهندموفقباشند،
فعالیتهای سیاستگذاری خود هماهنگ

باید دنیای سیاست را درک نمایند .آنها به ویژه باید با تغییرات سیاسی اصلی ،در 
باشند.شناساییبازیگراناصلی،درکمنافعوایدئولوژیهاوهمچنینروابطبینآنها،ویژگیاصلیمدیراندولتیموفقاست
(برکلندوهمکاران .)9062،
سیاستگذاری فاقد ابزارهای اجرایی برای

سادهای نیست .نیاز به منابع انسانی و سازمان خاص خود دارد .
سیاستگذاری کار  

آیندهپژوهی یا
اتاقهای فکر از ابزارهایی نظیر  
سازیها است .مراکز مطالعاتی و  
تصمیم 

عملی کردن نتایج پیشنهادها یا 
میکنند.
آنها استفاده  
تصمیمگیران به رعایت یا مقبولیت پیشنهادهای  

گزارشهای سیاستی برای ترغیب و تشویق اجتماع و 

یافتهها و تجویزات خود
بزرگنمایی  
سازمانها مشغول به کار تولید فکر و اندیشه هستند ممکن است در  

افرادی که در این 
دورههایی با عناوین ترکیبی نظیر
سیاستگذاری  ،

افراط به خرج دهند .به همین لحاظ ،در بسیاری از دانشکدههای 
سیاستگذاریروزیازمدیریتدولتیواقتصادمنشعبشد،یک

همانطورکه
شدهاند.شاید 
سیاستگذاریومدیریتتعریف 
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روز در بلوغ بهتری دوباره به هم ملحق شوند (حسین زاده و زرگر .)6931 ،در رابطه با مفهوم سیاستگذاری ،تئوریهای
مختلفیبیانشدهاست.برخیمحققاناعتقاددارندکهسیاستگذاری و یادگیری آن یک تالش عمدی است برای تنظیم

سیاستهای گذشته و اطالعات جدید ،به طوری که بهتر بشود به اهداف نهایی

اهداف و ابزارها سیاست با توجه به پیامدهای 
سیاستگذاری پاسخ دولت به برخی از

حکومت دست یافت (فاولر .)9000 ،در مقابل ،برخی از محققان اعتقاد دارند که 
سیاستگذاری یک تغییر نسبتاً پایدار در رفتار است که حاصل

محرکهای اجتماعی یا محیط زیست است .در دیدگاه او ،

تجربهاست.معموالًاینچرخشدرسیاستناشیازواکنشبهتغییراترخدادهدرجامعهاست(ساباتیروهمکاران .)9062،

فرایندهای سیاستگذاری
رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً

مجموعهای از اقدامات عقالنی است که طی فرایندی به انجام 

فرایند سیاستگذاری ،
مجموعهایازمراحل

سیاستگذاریقلمدادنمودوآنراهمچون

میتوانبهعنوانفرایند
سیاسیاست.ایناقداماتسیاسیرا 
زمانبندی شدۀ به هم مرتبط مجسم کرد:تهیه دستور کار ،تدوین و تنظیم سیاست ،اتخاذ سیاست ،تحقق سیاست ،برآورد
سیاستگذاری

تحلیلگران سیاست ممکن است اطالعاتی را فراهم سازند که به یک ،چند یا تمام مراحل فرایند 

سیاست .
بهرهورتحلیلسیاستباآنمواجهاست .
مرتبطباشدکهخوداینموضوعنیزبستگیبهنوعمشکلیداردکه 
)،نخستینمرحلهدرسیاستگذاری،صورتبندیمسالهاست.با

درمدلیکه موردتوافقاغلب محققانقراردارد(شکل6
میتوان به دانش مرتبط با سیاستی دست یافت که فرضیات اصلی تعریف مشکالت را ،که از طریق تهیه
صورتبندی مشکالت  
میتواند به آشکار سازی فرضیات مکتوم،
شدهاند ،به چالش بطلبد .صورتبندی مشکل  
سیاستگذاری  

دستور کار وارد فرایند 
انتخابهای سیاستی جدید کمک کند (هولت و

علتها ،بازنمایی اهداف ممکن ،ترکیب نظرات متضاد و طرح 
تشخیص  
سیاستگذاریدرزمینۀروندحوادث

میتوانبهدانش
مرحلهدوم،پیشبینیاست.بااستفادهازپیشبینی 

همکاران.)9003،
جایگزینها در مرحلۀ تدوین و

جایگزینهای اقتباس شده بوقوع بپیوندند؛ این 

در آینده دست یافت که ممکن است در نتیجۀ 
آیندههایقابلقبول،پتانسیلوتجویزی
تنظیمسیاستموردتوجهومالحظهواقعخواهندشد.بهکمکپیشبینیمیتوان 
محدودیتهاییراکهممکناستدرآیندهدرمورددستیابی

پیبرد،
سیاستهایموجودوپیشنهادی 

رابررسیکرد،بهنتایج
انتخابهای مختلف را حدس زد .مرحله

به اهداف وجود داشته باشند ،مشخص کرد و احتماالت سیاسی (حمایت و مخالفت)
جایگزینهایی است که

سوم،توصیهاست.توصیه دانش مرتبط با سیاستی را به بار خواهد آورد که در زمینه سود و هزینۀ 
سیاستگذاراندرمرحلۀاقتباسسیاستکمکخواهدکرد.

نتایجآتیآنهاازطریقپیشبینیبرآوردشدهوبدین ترتیببه 
پیبرد،عواملبیرونیوناخواستهراتشخیصداد،معیار
بهکمکتوصیهمیتوانبهمیزانحوادثناگواروغیرقابلپیشبینی 
سیاستهامعینکرد(هیلووارون .)9062،

مسئولیتهایاجراییرابرایتحقّق

انتخابهارامشخصنمودو

انجام

نمایشماتیکفرایندسیاستگذاری 

شکل:6

گذاریهای


سیاست
بازبینیمرحلهچهارمدرفرایندسیاستگذاریاست.اینمرحله،دانشمرتبطباسیاستیرادرزمینۀنتایج

سیاستگذاران قرار خواهد داد و بدین ترتیب به آنها در مرحله اجرای سیاست کمک خواهد

اقتباس شده پیشین ،در اختیار 
بهوسیلۀ
سیاستها را باز بینی و نظارت میکنند که این باز بینی  

سازمانها به طور مرتب نتایج و تأثیرات 

کرد.بسیاری از 
میگیرد.بهکمکباز
فنآوریصورت 
زمینههایسالمتی،آموزش،مسکن،رفاه،جرموعلمو 
شاخصهایسیاستیمختلفیدر 

ریزیها را آشکار ساخت ،موانع و
برنامه 
گذاریها و  


سیاست
پیبرد ،پیامدهای ناخواستۀ 
میتوان به میزان پیروی  
بینی  
سیاستها را معین کرد(طبائیان .)6931،آخرینمرحلهدر

حدوحصرهای اجرایی را تشخیص داد ،و منبع مسئول انحراف 
میدهد کهدرزمینۀفاصله
سیاستگذارانقرار 

سیاستگذاری،بازبینیاست.ارزیابی،دانشمرتبطباسیاستیرادرپیشروی
سیاستگذاری یاری خواهد

سیاستهای مورد انتظار و واقعی است و بدینسان به آنها در مرحله برآورد سیاست فرایند 

نتایج 
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سیاستگذاریرانیزنقد

ارزشهایموجوددریک
میتوانعالوهبرتعیینمیزانکاهشمشکالت ،
رساند.بااستفادهازارزیابی 
وبررسیکرد(عبدالحسینزادهوهمکاران .)6931،

سیاستگذاری و جامعه
سیاست گذاریعمومیاساساجهتبهبودشرایطاجتماعیشکلگرفتهاستولذابدیهیاستکهرابطهنزدیکیبامسائل

مربوطبهجامعهداشتهباشد.دراینرابطهعنوانشدهاستکهنظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطه ای
متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد .سیاست گذاری برای هر جامعه
انعکاسارزشهایگزینششدهبرایآناستودرکهرنوعازسیاستگذاریبدونتوجهبهفرهنگجامعهوبررسیتحول
ارزشیآنمیسرنیست.بررسیمناسباتدوسویهفرهنگوسیاستگذاریوتعاملیکهدراینخصوصبوجودمیآیدمعطوف
به مهم ترین مشکالت و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد(ابراهیمبای .)6931،مطالعه
مقوالت سیاسی از چشم انداز جامعه شناختی بر وعده آنچه که میلز آن را بینش جامعه شناختی نامیده ،جامعه عمل می
پوشاند.ازنگاهاوبینشجامعهشناختییعنیدرکرابطهبینمشکالتبهظاهرخصوصیمانندازدستدادنشغلومقوالتی
مثل بی کاری -یک مشکل جمعی.از آنجایی که ساخت اجتماعی مسائل و مشکالت عمومی یکی از جنبه های اصلی هر دو
بحثسیاسیواجتماعیاست،جامعهشناسیبهطوراجتنابناپذیریبامسائلسیاسیدرارتباطاست(فلکپور.)6931،در
رابطهباسیاست گذاریوارتباطآنباجامعه،دومفهومیادگیریاجتماعیویادگیریسیاسیمطرحشدهاست.آنچهیادگیری

تصمیمگیرندگان تالش میکنند بدانند چرا برخی از

سیاستگذاری است که در آن 

مینامد ،بخشی از فرایند 
اجتماعی  
بهعنوانیکنتیجهازیادگیریتغییر
سیاستها 

خوردهاند.اگر

سیاستهاممکناستموفقشوند،درحالیکهدیگرانشکست

میشود .از سوی دیگر ،آنچه یادگیری سیاسی
دولتها آغاز  
سیاستهای  

کنند ،انگیزۀ این تغییر از طریق فرایند رسمی 
میدهند.
محیطهای سیاست خارجی انجام  

بهعنوان واکنش به تغییرات در 
سیاستگذاران  

مینامند ،فعالیتی است که 

سیاستهایشانشکستنخوردباید باجامعهسازگار

میخواهند
سیاستگذاران 

میکند،اگر
همانگونهکهمحیطزیستتغییر 

سیاستگذاریتاچهاندازهبرایجامعهمفیدبودهاست،همیشهمشکلاست.برایچنین

شوند(شریفی.)6939،تعییناینکه
سیاستگذاریعمدتاًازابزار

سیاستگذاریمعرفیشدهاست.

اندازهگیرینیازمندیم.ابزارهایگوناگونیبرای
کاریبهابزارهای 
شباهتهااست،که

تفاوتهاو

میکند.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآمارنشانگر
اندازهگیریاهدافخوداستفاده 
کمیبرای 
میشوند(طجرلووهمکاران .)6939،
سیاستهایعمومیگرفته 

براساسایننتایجتصمیمنهاییدر
جامعهشناسی از اهداف سیاسی روشن و واضحی

بنیانگذاران اصلی 
سیاستگذاری رابطهای تنگاتنگ از نقطه نظر تاریخی  ،
کردهاند.برایمثال،امیل دورکیمبسیاردرخصوصاصالح
برخوردارندونقشاصلیرادرمباحثاتسیاسیعصرخودشانایفا  
قلمفرسایی کرد.جامعهشناسانبرجسته ،نسبت به مباحثات سیاسی عمده در
جمهوری سوم فرانسه  

آموزشوپرورش تحت 

میگیرد.
سیاستگذاریمالیاتوبیمهرادربر 

کردهاندکهطیفیازبرابریجنسیوروابطنژادیتا
موضعگیری 

موردمقوالتی
بهمعنایواقعیکلمهدر
سیاستگذاری  

ازسویدیگر،بسطو گسترشقدرتدولتازقرننوزدهمبهاینمعناستکهامروزه
مهمترازآن،بازسازیروابط
همهجاهست.ازایندیدگاه ،مطالعهفرایندهایاجتماعیبدوندرنظرگرفتننقشمتغیردولتو 

سیاستگذاری جزء

بین دولت و سایر نهادهای اجتماعی غیرممکن است.دولت در تمامی ابعاد زندگی افراد دخیل است و 
جامعهشناسانبهدنبالفهمآنهستند(عشایریوهمکاران.)6931،اجماعفزایندهو

اصلیوضروری«تصویرکلی»استکه
دولتهایملیدرجامعهو
جهانیشدننقشبالقوه  

جامعهشناسیوجودداردمبنیبراینکه

رشته
روبهرشدیدرونو ورای 
جهانیشدن بر نیاز به مدنظر قراردادن نقش

توسعه سیاسی را به جد تضعیف نکرده است.با وجود این ،مباحث معاصر درباره 
شکلدادن
ویژهای برای  
جامعهشناسی در یک وضعیت خاص و  

میورزند .
سیاستگذاری تأکید  

کنشگران ملی و فرایندهای 
مباحثاتمعاصردربارهفصلمشترککنشگرانوفرایندهایملیوفراملیقراردارد(بیچرانلووهمکاران .)6936،
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مدلهای سیاستگذاری
پدیده ها و مسائل سیاسی و اجتماعی با انسانها و روابط انسانی سروکار دارند و با توجه به پیچیده بودن سرشت انسان این
پدیدههاومسائلنیزماهیتیپیچیدهدارند؛بهایندلیلوبهمنظورشناختبهترموضوعالتمختلفوازجملهپدیدههای
سیاسی-اجتماعی ،پژوهشگران دست به ساده سازی این پدیده ها و ارائه مدل می زنند.نظریه پردازان سیاستگذاری عمومی
نیز همانند محققان سایر رشته ها جهت تبیین مسائل و موضوعات سیاستی از مدل استفاده میکنند .برخی از مدلها دارای
میگیرند .مدل نهادی از جمله مدلهای سنتی مورد
کاربرد و شهرت بیشتری هستند و برخی دیگر کمتر مورد استفاده قرار  
استفادهدرعلومسیاسیوسیاستگذاریعمومیاست.اینمدلبرچارتسازمانیدولتتمرکزدارد.باتوجهبهآنکهسیاستها
مشیها از دیرباز در کانون توجه
خط 
میشود بررسی رابطه بین این نهادها و  
خطمشیها توسط نهادهای دولتی اتخاذ و اجرا  
و 
محققان سیاسی قرار داشته است .این نهادها شامل مجلس ،ریاست جمهوری ،دادگاهها ،نظام اداری ،شهرداریها و غیره
دولتهاجنبهاجباریداردتخطیازآنهاجرمشناختهشدهومجازات
سیاستهایاعالمیازسوی 

آنکه
میباشد.باتوجهبه 

بهطور کلی
میکنند  .
آنها اهمیت پیدا  
خطمشیهای ارائه شده از سوی  
بههمراه دارد و از همین روست که نهادهای عمومی و  

میکنند.الگوهایباثباترفتارفردیوگروهیبر
درنهادگراییتاکیدبرتاثیرنهادهاییاستکهرفتارافرادوگروههاراتعیین 
نهادهایمختلفوپیامدحاصلاز

میگذارد.بنابراینسیاستگذاریعمومیدراینمدلحاصلارتباطبین
خطمشیهانیزتاثیر 

اینارتباطاست(باباییوتوکلی .)6931،
یکی دیگر از مدلهای توسعه یافته در حوزه سیاستگذاری ،مدل بی نظمی سازمان یافته است .طبق این مدل خط مشی
عمومیحاصلبرخوردسهجریانبایکدیگراست:مسائل،سیاستهاوخطمشیها.جریاناولجریانمسالهاستبهاینمعنی
کهموضوعوپدیدهایبایددربینگروهیازمردمبهصورتیکمشکلمطرحشودوتوجهعامهرابهخودجلبکند.دراین
جریان همچنین باید مساله تعریف شده و راهکارهای حل آن ارائه شود .جریان دوم ،جریان سیاسی است.در جریان سیاسی
موضوعمهمدستورکاردولتیاستکهمسائلمختلفواردایندستورکارمیشوند.درتنظیمدستورکارموضوعاتیازقبیل
روحیه ملی ،دیدگاه مشارکت کنندگان ،ویژگیهای دولت و مسائلی از این قبیل مطرح می شود که هر یک از آنها می تواند بر
نحوهنگاهبهیکمسالهتاثیربگذارد.سومینجریان،جریانخطمشیاستکهدرآنگزینههایمختلفوارددستورکارشده
و خط مشی گذاران از بین گزینه های مختلف ارائه شده به اتخاذ تصمیم مبادرت می ورزند .بنابراین سیاستگذاری در این
مدلحاصلتالقیاینسهجریانیعنیمساله،سیاستوخطمشیاست.اینمدلراباتوجهبهپیشفرضهایششایدبتوان
یکیازمناسبترینمدلهادرموردخطمشیگذاریدرکشورهایدرحالتوسعهدانست(فروزندهوهمکاران .)6936،
یکی از پرکاربردترین مدلهای موجود در سیاستگذاری عمومی مدل فرآیندی است .این مدل که حاصل غلبهه مکتب
میدهد.بسیاریازدانشمندانعلوم
فعالیتهایافرایندهاقرار 

رفتارگراییبرعلومسیاسیاستتوجهخودرابهکشفالگوهای
کردهاند.حامیان این مدل بر این اعتقادند که
سیاسی اشکال گوناگونی از این مدل را بر اساس مراحل مختلف فرایند ارائه  
خطمشیگذاریاختصاصدهند.اینایدهکمک
خطمشیهابهفرایند 
دانشمندانعلومسیاسیبایدتمرکزخودرابهجایذات 
خطمشیها پیببریم.دانشمندانعلومسیاسیمعموال عالقمندبهشرحچگونگیتبدیل
میکندکه بهنحوهاتخاذتصمیماتو 

خطمشی در اجرا هستند و از این رو به تغییر فرآیندها جهت بهبود اجرا
شدن یک الیحه به قانون و نحوه موفقیت یک  
خطمشی را تغییر دهد یا
میتواند  
میپردازند.با این حال باید توجه داشت تغییر هر یک از فرایندهای رسمی و غیر رسمی  

ندهد(هیلووارون .)9062،
یکیدیگرازمدلهایسیاستگذاری،مدلگروهیاست.این مدل بر این اساس مبتنی است که تعامل بین گروههای مختلف

میدهد.در واقع گروهها پلی بین افراد و دولت هستند و سیاست نوعی تنازع بین
خطمشی را شکل  
است که یک سیاست یا  
مشیهایحاکماست.نظامسیاسینیزبااستفادهازروشهاییچونبرقراریقواعدبازیدر
خط 
گروههایمختلفبراینفوذبر 
خطمشیهایعمومی،وو نهایتااجرایاینسیاستهاو
منازعات ،برقرایتوافقاتوایجاد توازنبینگروهها،تصویبسیاستهاو 
مرحلهای رسیدن به تعادل در تنازع گروهی

خطمشی عمومی در هر 
میکند .طبق این نظریه  
توافقاتاین تعارض را مدیریت  
بهوسیله جمعیت گروه،
میگردد.نفوذ گروهها نیز  
ذینفع تعیین  
است.این تعادل بر اساس نفوذ نسبی هریک از گروههای  
میشود(فاولر .)9000،
تصمیمگیراناصلیوموارددیگرتعیین 

تمکنمالی،قدرتسازمانی،رهبری،دسترسیبه
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خطمشیهاحداکثرسازیسوداجتماعیاستبنابرایندولتهابایدخطمشیهاییراانتخابکنند
درمدلعقالنی،هدفازاتخاذ 
هزینهاش
خطمشیهایی که  
هزینههایش باشد.دو رهنمود اصلی این مدل آن است که اوال از انتخاب  
که منافع آن بیشتر از  
مشیای را انتخاب
خط 
تصمیمگیرندگان باید آن  

خطمشیهای مختلف ،
بیشتر از منافع است باید اجتناب شود و ثانیا از بین  
هزینههایش داشته باشد .بنابراین سیاستی بهترین است که تفاوت بین ارزشهایی که
نمایند که بیشترین سود را با توجه به  
میکندمثبتباشدوازهر بدیلدیگرینیزبهترباشد.بااینحالارزشهاصرفامادی
میآوردباارزشهاییکهقربانی  
بهدست 

پیشفرض است:اول
میشود .این مدل مبتنی بر چند  
نیست و شامل محاسبه همه ارزشهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی  
آنکهشناختهمهترجیحاتجامعهوتعیینوزنآنهاممکناست؛دومآنکهاینمدلبراساسوجوداطالعاتکاملدر مورد
خطمشیها ،پیامدهای آنها و توان محاسبه هزینه و فایده هر یک قرار دارد؛ و سوم آنکه شناختاهداف کامل در سیاستگذاری

مصلینژاد .)6930،

امکانپذیراست(

بهویژهسیاستگذاریعمومیپیداکردهاستمدلسیستمیاست؛یعنی
ازجملهمدلهاییکهکاربردوسیعیدرعلومسیاسیو 
میکند.در اینجا با چهار مفهوم اصلی
خطمشی به عنوان واکنش سیستم سیاسی به نیروهایی که از محیط دریافت  
نگاه به  
میشود؛بروندادهاکه
مواجههستیم:دروندادهاکهبهتقاضاهاوحمایتهاییواردشدهازسویجامعهبهسیستمسیاسیگفته 
میشود؛محیطسیاسیکهبهشرایطیاپیشامدهایخارجاز
مجموعهتصمیماتوسیاستهایعمومیناشیازسیستمتعریف 
برنامهها و سیاستهای سیستم سیاسی بر محیط اشاره
میشود و سرانجام بازخورد که به تاثیر  
مرزهای سیستم سیاسی گفته  
میشوند با یکدیگر در تعارض هستند و برای
دارد(وودشاووهمکاران .)9061،معموال تقاضاهایی که وارد سیستم سیاسی  
خطمشیهای
میرود .
توافقهایی شکل بگیرد که این توافق بر محوریت احزاب پیش  
خطمشی باید  
تبدیل آنها به برونداد یا  
میشود .در مدل سیستمی بروندادهای سیستم که
عمومی نیز تاثیری تعدیل کننده بر محیط داشته و باعث تقاضاهای جدید  
شیوهای که
خطمشیهای استخراجی یعنی  
تقسیمبندی کرد:اول  

میتوان به چهار گروه 
خطمشیهای عمومی هستند را  
همان  
متداولترین شکل آن در حال حاضر دریافت مالیات و عوارض از

میکند که 
یک نظام سیاسی منابع را از محیط خود دریافت  
خطمشیهای توزیعی که بر اساس آن نظام سیاسی در پی پاسخ به این سوال است که کدام پول ،کاالها و
مردم است .دوم  
میکندبراساسآنهارفتار
خطمشیهایتنظیمیاستکهنظامسیاسیسعی 
خدماتبینچهکسانیوچگونهتوزیعشود.سوم 
خطمشیهای نمادین است که در راستای
میتواند از راه ترغیب یا اجبار باشد .چهارم  
افراد جامعه را کنترل نماید.این تنظیم  
میکند
خطمشیهاکمک 
خطمشیهابیشتربهاجراوتقویتسایر 
میباشد.این 
حفظهمبستگیملیگسترشاخالقدرجامعه 
میافزاید(شریفی .)6939،
وهمچنینبرمیزانمشروعیتنظامسیاسیومطابعتبیشترمردمازقوانینآن 
بحث و نتیجهگیری 
گذاریپرداختهشدهاست.تاکنونتعاریفمتعددیازسیاستگذاریارائهشدهاست.


دراینمطالعهمروریبهمسالهسیاست
در یک تعریف ،سیاستگذاری عمومی دربرگیرنده برنامه های سیاسی برای اجرای طرحهایی به منظوردستیابی به اهداف
اجتماعیاستوبیانگرمجموعهفعالیتهایحکومتیاستکهتأثیرمستقیمیاغیرمستقیمبرزندگیشهرونداندارد(برکلند
و همکاران .)9062 ،بررسی تعاریف ارائه شده مبین آن است که واژه سیاستگذاری ( )policyمتمایز از علم سیاست
( )politicsاست .سیاستگذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه ازکلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر
رسیدهاند که متشکل از اقدامات لزوماً

مجموعهای از اقدامات عقالنی است که طی فرایندی به انجام 

سیاستگذاری ،

میشود .

مجموعهایازمراحل

میتوانبهعنوانفرایندسیاستگذاریقلمدادنمودوآنراهمچون
سیاسیاست.ایناقداماتسیاسیرا 
زمانبندی شده به هم مرتبط مجسم کرد:تهیه دستور کار ،تدوین و تنظیم سیاست ،اتخاذ سیاست ،تحقق سیاست ،برآورد

سیاستگذاریعمومیدر مورد

سیاستگذاریهر دو فقطدراجتماعامکانظهوردارند.

سیاست(شریفی.)6939،سیاستو
میآیدولیاگربهتعارضاتبین
اجتماعیاستکهمیکوشدبهچیزیبهنامجامعهدستپیداکند.اینتعریفبهنظرعجیب 
میگیرد،
افراد اجتماع با اهداف جامعه توجه کنیم ،تعریف درستی است .برخالف اقتصاد که براساس نیازهای فردی شکل  
الیههای اجتماعی را مد نظر قرار دهد و
میتواند یکی از  
سیاستگذاری  

سیاستگذاری شامل نیاز و کوشش جمعی است .

الیههایاجتماعیرابررسیکند(بیچرانلووهمکاران .)6936،
دربارۀآنتحقیقکندویااینکهروابطبینطبقاتو 
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توانیکدستورالعملکلیرابرایاجرایفرایندهایسیاستگذاریتعییننمود،


بررسیادبیاتبیانگرآناستکهاگرچهنمی
توانمراحلمتوالیاجرایسیاستگذاریعمومیرامشخصنمود.درنخستینمرحلهاز


مدلکلیوعمومیمی
امادریک 
گذاری،صورت بندیاتفاقمیافتد؛بدینمعنیکهمشکالتومسائلموجودشناساییشدهوشرایطالزمبرایحل


سیاست
میشود،وقایعآتیبراساسصورتبندیشکلگرفتهدر
اینمشکالتتعییننمود.درمرحلهبعدیکهپیشبینینامیده 

مرحلهقبلوهمچنینبارصدشرایطاجتماعی،موردپیشبینیقرارمیگیرد.در سومین گام ،با توجه به شرایط ناخواسته

پیرامونی و همچنین با تعیین حساب شده معیارها ،مسئولیتهایی برای اجرای سیاستها تعیین میشود.در مرحله بعدی که
نقصهاوکاستیهایاحتمالیآنبرطرفمی
بازبینینامدارد،نتایجحاصلازسیاستهایاجراشدهموردبررسیقرارگرفتهو 
شود.در آخرین مرحله به بازبینی اجرای سیاستها پرداخته می شود.در واقع این مرحله نوعی تحلیل شکاف بین نتایج مورد
میکند از کم و کیف تاثیرات ناشی از اجرای سیاستهای عمومی باخبر
سیاستگذاران کمک  

انتظار و نتایج واقعی است که به 
شوند .
بهاعتقاداغلبصاحبنظران،سیاستگذاریهدفگرااست.سیاستعمومیبهدنبالدستیابیبهیک مجموعۀخاصازاهداف

نشاندهندۀتالش برایحلنیازیخاصدرجامعۀهدفاست.سیاستگذاریمعموالًفقطیکتصمیم،اقدام
دقیقاستکه 
سیاستگذاری به مرور زمان به دو شاخۀ کامالً مجزا

یا واکنش نیست ،بلکه یک رویکرد یا استراتژی مشخص است.دانش 
میکوشد از طریق تحقیق در منابع دستۀ اول پیرامون
تقسیم شده است .شاخۀ نخست حوزۀ مطالعات راهبردی است که  
سیاستگذاری بپردازد .دومین حوزه ،حوزۀ تحلیل راهبردی استکه

شکلدهی به فرایند 
مسائل راهبردی مشخص به فهم و  
سیاستگذاری برای نهادهای دولتی مستقیماً بر برآیندهای سیاسی تأثیر بگذارد (صالحی و همکاران،

میکوشد تا از طریق 

گذاریهای عمومی ،اقداماتی صرفاً اتفاقی نبوده؛ بلکه رفتار معطوف به هدف


درمجموعبایدعنوانکردکهسیاست
 .)6931
اقتدارآمیزند؛بدینمعنیکهدرضمنخودازنوعیتهدیدواعمالزورقانونیبرخوردارند.تدوین

هستند؛کهمبتنیبرقانونو
میمگیری برای تصویب یک قانون ،حوزه اجراء ،تفسیر و اعمال قانون را نیز شامل
سیاستها که عالوه بر تص 

اینگونه از 

سازمانهای خصوصی در آن نقش ندارند(حسینزادهو

انجام شده و 
دولتها و عوامل سیاسی  
وسیلهی  

میشوند ،اغلب به 

زرگر .)6931،
در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق که از طریق مرور ادبیات داخل و خارج از کشور بدست آمده نشان میدهد که
نامیدهمیشود،است.ازطرفدیگر،

گذاریعمومیحوزه ایمتفاوتومجزازعلمسیاستوآنچیزیکهpolitics


سیاست
داشتهوموفقیتدرسیاستگذاریعمومیتاحدزیادیبهآگاهیو

گذاریعمومیرابطهاینزدیکباجامعهشناسی


سیاست
گذاریعمومییکفرایندچندمرحلهای


اشرافدقیقازشرایطاجتماعیوفرهنگیجامعهبستگیدارد.فراینداجرایسیاست
هاادامهمییابد.در رابطه با سیاست گذاری ،مدلهای


استکهازصورتبندیمسائلشروعشدهوتااجراوارزیابیسیاست
مدلها دارای
مختلفی اعم از مدل نهادی ،مدل فرایندی ،مدل بی نظمی سازمان یافته و غیره ابداع شده است.هر یک از این  
سیاستگذاریمورداستفادهقرارداد .

نمیتوانیکمدلرابعنوانمدلمرجعبرای
طرفدارانومنتقدانیهستندولذا 
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