به نام خدا
طرح درس فرایند خط مش گذاری(خانم دکتر طوطیان)

اهداف

درس:

هدف كلي اين درس:اين درس با هدف آشناسازي دانشجويان رشته مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد با موضوعات
مربوط به خط مشي گذاري و تصمیم گیري در خصوص مسائل كالن دولت و كشور بوده و همچنین افزايش قدرت تجزيه
تحلیل و درك مسائل مربوط به سیاست گذاري و مدلهاي خط مشي گذاري را با توجه به پشتوانه هاي نظري در حوزه
مديريت دولتي طراحي گرديده است .
اهداف رفتاري:انتظار مي رود كه دانشجويان با مسائل مربوط به خط مشي گذاري در دنیا كه ذيالً به آنها اشاره مي گردد،
آشنا گرديده و مهارت هاي الزم را در ريشه يابي و ارائه راهكارهاي علمي براي حل اين مسائل با عنايت به تئوري هاي
خط مشي گذاري به دست آورند.
 -1آشنايي با زمینه هاي خط مشي عمومي
 -2آشنايي با رويكردهاي تجزيه و تحلیل خط مشي گذاري
 -3آشنايي با مدلهاي خط مشي گذاري:
آشنايي و تحلیل مدل عقاليي خط مشي گذاري (مزايا و معايب)آشنايي و تحلیل مدل تغییرات جزيي و تدريجي (مزايا و معايب) آشنايي و تحلیل مدل فرايند سیاسي آشنايي و تحلیل مدل مثلث آهنین آشنايي و تحلیل مدل خوشه قدرت بررسي و تحلیل مدل گروهي و مدل نخبگان -4آشنايي با رويكردهاي مختلف و مدلهاي دستور كار
 -5آشنايي با رويكردهاي مختلف شكل گیري خط مشي گذاري
 -6آشنايي با سلسله مراتب برنامه ها و ارتباط آن با خط مشي گذاري
-7بررسي و تحلیل نظريه بازي و كاركردهاي آن در نظام حكومتي كشورها در عرصه بین الملل
 -8بررسي و تحلیل رابطه بین سیاست گذاري و اجراي خط مشي در نظام هاي بین المللي
 -9بررسي و تحلیل تصمیم گیري شهودي
 -10اخالقیات و حرفه ها ؛ مسئولیت اخالقي و اجتماعي
 -11نقد و بررسي موضوع ارزيابي در خط مشي گذاري
 -12آشنايي با مدل سیستمي آلموند
 -13آشنايي با مديريت مشاركتي و تحلیل آن در اجرا

 -14بررسي و نقد گروههاي ذينفع (كاركردها ؛ مزايا و معايب) در نظام حكومتي
 -15نقد و بررسي تئوري عاملیت و خادمیت
 -16بررسي و تحلیل نقش احزاب در نظام حكومتي كشورها
 -17نقد و بررسي تئوري تصمیم گیري اجتماعي
 -18نقد و بررسي خصوصي سازي و مديريت دولتي نوين در دنیا و كشور ايران
وظایف:
 -1در هر جلسه يكي از مسائل خط مشي گذاري با محوريت سئواالت طرح شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت .دانشجويان
بايستي ضمن مطالعه مقاالت مختلف ،نقطه نظرات و ديدگاه هاي علمي خود را به استناد تئوري هاي مرتبط ،مطرح نموده با
آمادگي كامل در مباحثات كالس مشاركت فعاالنه داشته باشند .چكیده كار در هر جلسه ارائه خواهد گرديد.اين كار به
صورت گروهي و از هر دو كتاب میباشد .
 -2دانشجویان یک عنوان از برنامه های دولت را به صورت ،سوال،اهداف،موضوع و متن برنامه ،معایب و مزایا و مقایسه ایران با
کشورهای دیگر در آن برنامه با توجه به مقاالت و سایتهای مختلف داخلی و خارجی که سر کالس معرفی میشود تک نفره ارایه
مینمایند.

نحوه ارزیابي
 -1مشاركت فعاالنه در مباحث مطروحه در كالس  2نمره
 -2نقد و بررسي برنامه ها  1نمره
 -3امتحانات میان ترم  2نمره از هر دو كتاب
 -4آزمون پايان ترم  15نمره

منابع درسي
 -1کتاب فرایند خط مش گذاری عمومی دکتر دانش فرد
 -2کتاب مبانی خط مش گذاری عمومی دکتر دانش فرد
 -3كتاب مدلسازي اجراي اقتضايي سیاستهاي كلي اصل  44قانون اساسي(مطالعه موردي صنعت نفت) 1381غالمرضا
معمارزاده انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي
 -4كتاب تصمیم گیري و خط مشي گذاري ؛ سید مهدي الواني ؛ انتشارات سمت
 -5كتاب فرايند خط مشي گذاري ؛ سیدمهدي الواني ؛ فتاح شريف زاده ؛ انتشارات دانشگاه عالمه
 -6كتاب تصمیم گیري و تعیین خط مشي دولتي ؛ حسن گیوريان ؛ محمدرضا ربیعي مندجین؛ انتشارات يكان
 -7كتاب مديريت دولتي نوين نوشته آون هیوز ؛ ترجمه الواني  ،معمارزاده  ،خلیلي شوريني انتشارات مرواريد
 -8مطالعه مقاله هاي مربوطه در سايتهاي معتبر
-1تجزيه و تحلیل خط مشهاي دولت در برنامه هاي مختلف آن

