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  :the public policy processکتاب مقدمه

 ،زیستمحیطآموزش،  گذاریسیاستمث   شودم  صحبت گذاریسیاست مختلف هایحوزه باب در گاه 

ست فرایند باب در گاه  وصنعت و ... ص  در باب همین  .شودم  بحث گذاریسیا در این کتاب بحث ا

ار و ساخت ک  ابز خاطرنشان؟ باید شوندم  ساخت  چگون  هاسیاست است و این ک  گذاریسیاستفرایند 

 .است سیاستآن  خود از تر مهمگاه   سیاست یک ساختن روند و طریق 

ستنوع تعریف تجزی  و تحلی   دو خودبینکتاب در مقدم    قائ  تمایز( policy analyzes) گذاریسیا

 سشششیاسشششت برای تحلی  و تجزی دیگری  و (analyses of) سشششیاسشششت و تجزی  تحلی  ک : یششششودم 

(analyses for) موی بیشششتر ب  تجزی  و  گذاریسششیاسششتبخ  اول یا همان تجزی  و تحلی   .اسششت 

 موم  و طریق  رسیدن ب  یک سیاست معطوف است. زمان  ک  ب   هایگذاریسیاست فرایندهایتحلی  

وارد بخ  تجزی  و تحلی  برای یک سششیاسششت )خا  و  شششودم تجزی  و تحلی  یک سششیاسششت توج  

 .شویدم مشخص( 

 ششدن قائ  موم  وجود دارد اما تمایز  گذاریسشیاسشتهر چند ب  طور سشنت  چنین تفکیک  در ادبیات 

 مل   هایحوزه وارد وقت بسششیار سششخت و پی یده اسششت و  گذاریسششیاسششتبین این دو بخ  تحلی  

ست فرایند ب هم  باید  مالً شویدم  ست خودکیفیت  تحلی  ب  هم و سازی سیا  وج ت شدهساخت  سیا

 .کنید



ست  سیا ساس همین تفکیک اولی  بین انواع تجزی  و تحلی   سنده کتاب بر ا سیمنوی  یگری بیند بندیتق

گون  تجزی  و تحلی  یک  سشش  (analyses of) گذاریسششیاسششتگون  مختلف تجزی  و تحلی  فرایند  سشش 

 :شودم  قائ ( analyses forسیاست خا  )

 :گذاریسیاستتجزی  و تحلی  فرایند  

  است رگذا تأثیرخا   سیاست یکو توسع   پیدای  ارتباط با در ک  سیاست یک محتوای مطالع 

ست یکبا یک نگاه دقیق تر مطالع  این ک   چ   و شودم اجرا  چگون  گیرد،م  شک چگون   سیا

 در بردارد.  پیامدهاینتایج و 

 شدهتعریفاهداف  تمام خنث  است ک  ب  ایکلم داد برون .داد یک سیاستیا برون نتایج بر تمرکز 

نیز  هاسششیاسششت هایهزین برای یک سششیاسششت اشششاره دارد ضششمن این ک  ب  دلی  تفاوت میزان 

 .پردازدم 

  صمیمات  شدنساخت چگونگ   فرایند مطالع ستت ست گیریشک و  گذاریسیا ن در حی هاسیا

 (کتاب تمرکز. ) م 

 تجزی  و تحلی  یک سیاست خا :

 

 

  ماهیت  هم ک  ؛اقتصاد و ،مشخص مث  رفاه ایحوزهدر  خا  یک سیاست سیاست ارزیاب

صیف  دارد و  شرح اجرا و  صرفاًتو ست  نتایجب   سیا و هم ماهیت تجویزی  پردازدم یک 



شرح دادن جزئیات، راهکار نیز تجویز  ست شودم دارد یعن   الوه بر  سیا . البت  ارزیاب  

شام  ارزیاب  فرایند  تواندم  ستهم  ست خا   گذاریسیا سیا شد و هم در حوزه یک  با

 صورت بگیرد.

سجام و اطال ات آوریجمع ست برای هاآن ب  دادن ان ستبر  ک  جدید سازی سیا مبتن  بر  گذاریسیا

ب  هرم  گذراالزم است نگاه   ؛ن  اشاره کرده استهم ب  داده و هم ب  دا دید اینالبت   شواهد اشاره دارد.

 :( داشت  باشیمData information knowledge) دان 

 اصشششل  نیاز هایداده تحلیل : دان  _ هاداده بندی انسشششجام: اطال ات _ خام هایداده :داده: دان  هرم

   گذاریسیاست

 با نگاه ب  نتایج ناش  از یک مجمو    گذاری؛سیاست هایسیستمجوهره  و اصالح ماهیت

  استخا   گذاریسیاست

  گذاریسیاستدفاع از یک ایده؛ یک سیاست و یا مش  یک گروه خا  در روند 

 :گذاریسیاست تعریف

تعریف  a course of action))  نوانوجود دارد آن را ب   گذاریسششیاسششتیک تعریف مشششهوری ک  از 

 اصشششول و یا اقدامات از جریان  ب  کار گرفت یک  توانم عن  متفاوت دو مرا ب   course کلم  کند؛م 

شود ایمجمو  اگر ب  معنای  .اقدام( و  یابیمم را در  گذاریسیاستاز  تری خرد مفهوم ،از اقدامات توج  

صولاگر آن را ب  معنای  ضمن تع. شودم ن القا کالن تری از آ مفهومنظر بگیریم  در اقدامات ا ف ارکتاب 

 خص مش اصول بر مبتن  ک  اقدامات » تعریف خود را بر مبنای دهدم  ارائ  گذاریسیاستمتنو   ک  از 



در واقع نف  بر واحد بودن یک  تصششمیمات و اقدامات بودن ایشششبک این اشششاره ب   .دهدم قرار  «اسششت

از  ایشششبک ک  سششیاسششتگذرای یک  کندم نویسششنده بیان  .خا  یا یک اقدام خا  م  باشششد تصششمیم 

اسششت. باید توج  داشششت ک  در تعاریف  هاارزشاز  ایمجمو  بر  مبتن  اقدامات و تصششمیمات اسششت ک 

اقدام یا  دم  صرفاًاهمیت هستند؛ آیا سیاست گذرای  حائز decision و actionسیاست گذرای دو کلم  

 ؟گیردم ا هر دو این مفاهیم را در بر و ی شودم اقدام است و یا ب  تصمیم اخذ شده اطالق 

  افتدم  اتفاق سیاست چرخ  ک  در سیاست یک تکام  از سوی دیگر باید توج  داشت ک  

از اقدامات باید ب  جند جنب  توج  داشششت: اول این ک   ایمجمو  ب  معنای  گذاریسششیاسششتدر تعریف 

 ایشششبک . شششودم اقدام  تولید دارد، منجر ب های زیادی هم پی یدگ  معموالًاز تصششمیمات ک   ایشششبک 

بعد از  هامدتمیم ب  این معنا ک  شششاید یک تصشش گیردم بودن سششیاسششت سششازی در طول زمان صششورت 

شود. دوم این ک   فرایندهای سازی اتخاذ  ست  سیا ستاولی   شارسیا صمیم خا  ا  ه نداردگذاری ب  یک ت

سومین جنب  ب  تغییر مدام شودم از اقدامات اطالق  ایمجمو  بلک  ب   ست.  در طول زمان  گذاریسیا

شاره دارد و این ک   ذاریگسیاستاست چهارم این ک   دینامیکیک فرایند پویا و  سیاست سازی فرایند ا

. دیابم از تصمیمات و اقدامات تکام   ایچرخ ک  سیاست در نو پنجم ای شودم در شرایط محیط  انجام 

 ب   نوان گذاریسیاستجز اقدامات تلق  شود و در آخر این ک   تواندم ششم این ک  حت   دم اقدام هم 

 .گیردم نتیج  کار مورد توج  قرار 

 


