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پیشگفتار �
پژوهشـکدة سیاسـت پژوهی و مطالعـات راهبردی حکمـت، متکی بـه نیروی 
انسـانی متعهـد و جـوان در جهـت کارآمدسـازی نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران 
سـازمان دهی شـده اسـت. ایـن پژوهشـکده بـا رویکـرد آینده پژوهـی و حـل مسـأله و با 
التـزام بـه مبانـی حکمـی، ارزش هـای انقـالب اسـالمی، اخـالق اسـالمی و پایبنـدی بـه 
منافـع عامـه، بهبـود مسـتمر و توسـعة دانـش خط مشـی گذاری اسـالمی- ایرانـی را در 
حوزه هـای گوناگـون اقتصادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و علم و فناوری را سـرلوحه 
خویـش قـرار داده اسـت و در ایـن راسـتا، تألیـف، تدوین و ترجمـة متونی را کـه اهداف 
کالن پژوهشـکده را در حوزه هـای فوق الذکـر محقـق می سـازد، در دسـتور کار خود قرار 

است. داده 
بـر همیـن اسـاس، معاونـت علمـی پژوهشـکدة سیاسـت پژوهی و مطالعـات راهبـردی 
حکمـت، بـا نظرداشـت مأموریـت پیش گفتـه و در راسـتای چشـم انداز »مرجـع معتَمـد 
کارآمدسـازی نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران«، خـود را ملـزم بـه رویکـرد محققانـه و 
نـه ِصـرف علمـی در عرصـة سیاسـت پژوهی دانسـته و سـعی بـر آن دارد کـه دغدغـه ی 
حـل مسـائل عمومـی نظام جمهوری اسـالمی ایـران، در تمامـی آثار مطبوع پژوهشـکده 

جاری و سـاری باشـد.
اثـر حاضـر )دانشـکدة حکمرانـی: مطالعـة تطبیقـی دانشـکده های حکمرانـی  ایـدة 
منتخـب جهـان(، در بسـتر فهـم مسـألة نبـود نهادهـای علمـی متولّـی کادرسـازی در 
مناصـب خط مشـی گذاری نظـام جمهـوری اسـالمی ایران در پژوهشـکده شـکل گرفته و 
بـا تـالش کارگـروه حکمرانـی پژوهشـکده بـه منصة ظهور رسـیده اسـت. این اثـر، عالوه 
بـر اسـتفاده از تجـارب دانشـکده های حکمرانـی جهـان، بـا تجربـة زیسـتة نگارنـدگان 
در پژوهشـکده عجیـن شـده اسـت؛ چـرا کـه پژوهشـکده سیاسـت پژوهی و مطالعـات 
راهبـردی حکمـت، مأموریـت خـود را در بسـتر مدرسـة حکمرانـی تدویـن کـرده اسـت 
و نگارنـدگان در چنیـن بسـتری درصدد پاسـخ بـه چیسـتی، چگونگی و چرایی مدرسـة 

برآمدند. حکمرانـی 
کتـاب حاضـر با نگاهی نظام مند و البته مسـأله محور به دانشـکدة حکمرانی نگریسـته 
الگـوی نهایـی خـود را در قالـب خرده نظام هـای حمایتـی و خرده نظام هـای اصلـی  و 
آمـوزش، پژوهـش، گفتمان سـازی و جامعه پذیـری، تربیت و کادرسـازی و هم چنین داده 
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پیشگفتار

و سـتادة دانشـکده ارائـه کـرده اسـت. امید اسـت تـالش نگارنـدگان جناب آقـای محمد 
عبدالحسـین زاده، پژوهشـگر پژوهشـکده سیاسـت پژوهی و مطالعات راهبـردی حکمت و 
جنـاب آقـای دکتر مهدی عبدالحمید، اسـتادیار دانشـکده مهندسـی پیشـرفت دانشـگاه 
علـم و صنعـت ایـران مثمـر ثمر واقع شـده و شـاهد تشـکیل دانشـکده های حکمرانی در 
نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران در جهت ارتقـاء بیش از پیـش کیفیت حکمرانی باشـیم.

	 	 	 	 	 	 	 	

                                                                                                 معاونت علمی

                                           پژوهشکدة سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
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مقدمه �
از آغـاز پیدایـش جوامـع انسـانی، موضـوع حکمرانـی بـا فـراز و نشـیب، محـل بحـث 
و بررسـی بـوده اسـت؛ گاه حکومـت  را در قامـت شـّر الزم تصویـر کـرده و گاه آن را 
فرشـتة نجـات انسـان ها معرفـی می کردنـد. آن چه در سـال های اخیـر، نظریه پـردازان تا 
حـدودی بـر آن مّتفـق شـده اند، ارتقـاء و اعتـالء حکومت اسـت، نه تضعیـف و حذف آن. 
مدیریـت دولتـی نویـن که تمـام هّمت خـود را مصروف واگـذاری امور به دسـتان نامرئی 
بـازار و تضعیـف حکومـت کـرده بـود، در عرصـة نظـر و عمـل با شکسـت مواجـه گردید 
و رویکردهـای نوینـی هم چـون بازآفرینـی دولـت، خدمـات عمومـی نویـن و ... شـکل 
گرفـت کـه اصالـت دولـت و حکومـت را پذیرفته و در راسـتای اصالح و بهبـود دولت گام 

برداشتند.
بـر ایـن اسـاس، جوامـع علمـی در راسـتای کمک بـه ارتقاء دانـش و عمـل حکمرانی، 
بـه سـمت تأسـیس مراکـز علمـی متمرکز بـر مسـائل و موضوعـات حکمرانـی رفتند که 
از آن هـا بـا عنـوان دانشـکدة  حکومـت یـاد می شـود. دانشـکدة  حکومـت یـا دانشـکدة 
حکمرانـی اصطالحـی اسـت کـه بـرای دانشـکده ها و اندیشـکده هایی بـه کار مـی رود 
کـه در حـوزة امـور عمومـی، امـور بین الملـل و خط مشـی عمومـی فعالیـت می کننـد. 
دانشـکده های حکمرانـی به عنـوان یکـی از مهمتریـن بازیگـران عرصـة خط مشـی گذاری 
و  کـرده  کمـک  ارزشـیابی  و  اجـرا  تدویـن،  در  خط مشـی ها  سـالمت  بـه  عمومـی، 
هـدف  خط مشـی گذاری  نظـام  در  سـالم  خط مشـی های  دسـتورکارگذاری  زمینه سـاز 
می شـوند. دانشـکدة  حکمرانـی یـا حکومـت را میتـوان محلـی بـرای آمـوزش، پژوهش و 
گفتمان سـازی در دانـش خط مشـی عمومـی و ادارة امـور عمومـی در جهـت شناسـایی، 
اولویت بنـدی و حـل مسـائل عمومی دانسـت؛ دانشـکده هایی کـه برای تغییـر و بهبود در 
محیـط پیرامونـی از طریـق کادرسـازی، نظام سـازی، و گفتمان سـازی سـامان گرفته اند. 
بنابرایـن بایـد پیونـد بسـیار نزدیـک و عمیقـی با دانـش خط مشـی عمومـی و ادارة امور 

عمومی داشـته باشـند.
در ایـن میـان، نظـام جمهوری اسـالمی ایـران که بر پایـة اصول و ارزش هـای پذیرفته 
شـدة اسـالمی تشـکیل شـده اسـت، بیش از هر نظام دیگری نیازمند ادارة کارآمد، سـالم 
و متعالـی اسـت. تشـکیل دانشـکده های حکمرانی با حضـور جمعـی از متخصصان علمی 
دانشـگاهی، مدیـران، مسـئوالن و خط مشـی گذاران ملـی و هم چنیـن جذب دانشـجویان 
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بـا روحیـة خدمـت بـه کشـور، اقدام بسـیار مهمی اسـت کـه در حـال حاضر بایسـتی به 
آن توجـه کـرد. دانشـکده هایی کـه تمام سـعی خـود را مصـروف تربیت نیروهـای متعهد 

و کارآمـد جهـت قرارگیـری در مناصـب حکومتی کنند.
کتـاب حاضـر در قالـب چهار فصل تدوین شـده اسـت. در فصـل اول، مفهوم شناسـی، 
اهـداف، کارکردهـا و ضـرورت دانشـکده های حکمرانـی تبییـن می شـود. در فصـل دوم، 
دانشـکده های حکمرانـی امریکا و امریکای شـمالی، معرفی می شـوند. دانشـکدة حکومت 
کنـدی، دانشـکدة حکومـت هلمـز، دانشـکدة حکومت بوش در کشـور امریکا و دانشـکدة 
حکمرانـی و خط مشـی عمومـی تورنتـو در کانـادا در این فصل معرفی و تبیین می شـوند. 
دانشـکدة  می شـوند.  معرفـی  اروپـا  قـارة  حکمرانـی  دانشـکده های  سـوم،  فصـل  در 
علـوم اقتصـادی و سیاسـی لنـدن و دانشـکدة حکومـت بالوتنیـِک دانشـگاه آکسـفورد، 
دانشـکده های حکمرانـی کشـور انگلسـتان هسـتند کـه معرفـی خواهیم کـرد. در همین 
فصـل، مختصـات و ویژگی هـای دانشـکدة حکمرانـی هرتـی را هم کـه دانشـکده ای تازه 
تأسـیس در آلمـان اسـت بیان خواهیم کـرد. در فصل چهـارم، هفت دانشـکدة حکمرانی 
مذکـور را به طـور کامـل از لحـاظ آموزشـی، پژوهشـی، تأمیـن مالـی، اداری، معمـاری و 
سـاختار فیزیکـی و ... بررسـی خواهیـم کـرد و خواهیـم کوشـید کـه توصیفـی جامـع از 
دانشـکده های حکمرانـی بـر اسـاس نـگاه نظام منـد و در قالـب دروندادهـا، فعالیت هـای 
اصلـی، فعالیت هـای حمایتـی، رهاوردها و پیامدهای دانشـکده های حکمرانـی ارائه کنیم.

کتـاب حاضـر بـه عنـوان نخسـتین اثـر موجـود در حـوزه ی دانشـکده ی حکمرانـی و 
حکومـت، بـرای اسـتفاده در دانشـگاه ها، سـازمان های دولتـی و غیردولتـی، نهادهـای 
آموزشـی و فرهنگـی، مراکـز پژوهشـی، اندیشـکده ها، کانون هـای تفکـر و عالقه منـدان 
بـه ایـن حـوزه تدویـن شـده اسـت. ایـن اثر، کـه حاصل تـالش چندیـن سـاله ی مؤلفان 
در حـوزه ی دانشـکدة حکمرانـی اسـت در بسـتر پژوهشـکده سیاسـت پژوهی و مطالعات 
راهبـردی حکمـت و مبتنـی بـر تجربه ی زیسـتة نگارندگان در پژوهشـکده تدوین شـده 
اسـت. کتـاب حاضر، گزارش پژوهشـی گام اول پـروژه الگوی مطلوب دانشـکده حکمرانی 
اسـت کـه در پژوهشـکده سیاسـت پژوهی و مطالعـات راهبـردی حکمـت در حـال انجام 
اسـت. در گام اول مقـرر شـد بـا شناسـایی دانشـکده های حکمرانـی مطـرح و پیشـرو 
جهانـی، بـا انجـام یـک مطالعـة تطبیقـی، ماهیـت، مأموریـت، فرآیندهـا و سـازوکارهای 
دانشـکده های منتخـب شناسـایی شـوند. گام دوم و نهایـی پـروژه تدویـن الگـوی بومـی 
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دانشـکده حکمرانـی مختـص زیسـت بوم جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت که شـروع آن 
در پژوهشـکده آغـاز شـده اسـت و انشـااهلل در آینـده نزدیک بـه جامعة علمـی و اجرایی 

کشـور عرضـه خواهد شـد.
متخصصـان و اسـاتید بزرگـوار بسـیاری در بـه ثمـر رسـیدن کتـاب حاضـر، نقـش 
داشـته اند کـه جـا دارد از تمامـی آن هـا تشـکر و قدردانی به عمـل آید. سـهم بزرگوارانی 
هم چـون دکتـر مهـدی شـاملی ریاسـت فعلـی پژوهشـکده سیاسـت پژوهی و مطالعـات 
راهبـردی حکمـت، دکتـر حامد سـروری ریاسـت پیشـین پژوهشـکده و دکتـر علی اصغر 

پورعـزت اسـتاد مدیریـت دولتـی دانشـگاه تهـران در ایـن مسـیر غیرقابل انکار اسـت.
بـدون شـک علی رغـم دقـت نویسـندگان در تدویـن و ویرایـش کتـاب و زحمـات 
سـرکارخانم عابدینـی ویراسـتار ادبـی، همچنان کاسـتی هایی در آن وجـود دارد که امید 
اسـت اسـتادان، محققان، کارشناسـان، مدیران، مسـئوالن و دانشـجویان محتـرم نظرات 
و دیدگاه هـای خـود را در اختیـار مـا قـرار دهنـد تـا در نسـخه های آتی اعمال گـردد. در 
پایـان شـکرگذاری خـود را از درگاه ایـزد منان ابـراز می داریم و امیدواریم ایـن اثر، گامی 
مؤثـر بـرای تحقـق آرمان هـای نظام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران باشـد؛ ان شـاءاهلل.

     محمد عبدالحسین زاده                                       دکتر مهدی عبدالحمید
پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی                                   استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

    و مطالعات راهبردی حکمت    
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فصل اول

مفهوم شناسی و ضرورت تشکیل دانشکده های حکمرانی

تعریف دانشکدة حکمرانی �
در تعریفـی سـاده، می تـوان گفت که دانشـکدة حکمرانی سـازمانی اسـت مسـتقل که 
بـا هـدف اثرگـذاری بـر فرآینـد واقعی خط مشـی عمومـی، به تربیـت حکمـران و اجرای 
پژوهش هـای چنـد رشـته ای کاربـردی می پـردازد. این دانشـکده ها در گسـتره ای وسـیع 
بـه مشـکالت خط مشـی عالقـه نشـان می دهنـد و می کوشـند بـا بهره گیـری از انـواع 
تخصص هـا  دیدگاهـی جامـع و چنـد رشـته ای بـرای حل مسـائل عمومی داشـته باشـند 
)محبوبانـی1، 2013(. تحقیقات دانشـکده های حکمرانی معطوف به پیشـنهاد راهکارهای 
عملـی در مـورد مشـکالت عمومـی اسـت )دانشـکدة حکمرانـی و روابـط بین الملـل2، 
بایسـتی مجموعـه ای  دانشـکده های حکمرانـی  علـوم خط مشـی در  2015(. محققـان 
جدیـد از مهارت هـای تحلیلـی مربـوط به یادگیـری، مذاکره و واسـطه گری را بـا یکدیگر 
ادغـام کننـد؛ به عبارت دیگـر، عـالوه بـر ارائـة توصیـة سیاسـتی بـه خط مشـی گذاران، به 

تقویـت طراحـی و اجـرای خط مشـی ها کمـک کننـد )آلیسـون3، 2008(.
دانشـکدة حکمرانـی محلـی اسـت بـرای پـرورش و آمـوزش دانشـجویان عالقه مند به 
عرصـة خط مشـی و ادارة امـور عمومی )دانشـکدة خط مشـی عمومـی کرافـورد4، 2010(. 
رویکـرد اصلـی در دانشـکده های حکمرانی این اسـت که خط مشـی را چرخـة تالش های 
ناظـر بـر حـل مشـکل از طریـق تکـرار تحلیـل مشـکالت و بررسـی راه حل هـا تلقـی 
می کننـد. دانشـکدة ادارة امـور عمومـی5 نیـز اصطالحی اسـت کـه در برخی از کشـورها 
مثـل یونـان بـرای دانشـکده های حکمرانـی به کار بـرده می شـود )ورنارداکیـس6، 1994: 

1. Mahbubani
2. School of Government and International Relations
3. Allison
4. Crawford School of Public Policy
5. School of Public Administration
6. Vernardakis



16

دانشکده حکمرانی؛ مطالعه تطبیقی دانشکده های حکمرانی منتخب جهان 

1487(. دانشـکدة حکمرانـی، بـا تکیـه بر اصـول ثابت، به دنبـال تفکر نوآورانـه به منظور 
بهبـود دولـت و حکومت از طریق آموزش، پژوهش و مشـارکت اسـت )دانشـکدة حکومت 

.)2016 بالوتنیک1، 
اکثریـت مدعی انـد کـه خط مشـی عمومی رشـته ای اسـت ایدئولوژیـک و ارزش محور، 
بنابرایـن دانشـکده های حکمرانـی کـه بسـتر و مـکان اصلـی بـرای آمـوزش خط مشـی 
عمومـی هسـتند، بایـد در قالـب ایدئولوژی و ارزش های مشـخص و پذیرفته شـده فعالیت 
کننـد. پـس می تـوان گفـت کـه ارزش هـا و ایدئولـوژی از مهم تریـن ارکان شـکل دهندة 

دانشـکده های حکمرانـی هسـتند )بوچـر2، 2008(.
برخـی از دانشـکده های حکمرانـی می کوشـند در جهـت حمایـت از موضع گیری هـای 
ایدئولـوژی خود شـواهدی را ارائـه دهند. این جهت گیـری دانشـکده های حکمرانی آن ها 
را از محققـان دانشـگاهی که بیشـتر بـر تحقیقات تخصصی خـود تأکید دارنـد و الزاماً به 
دنبـال راهکارهـای کاربـردی برای مشـکالت خط مشـی نیسـتند، جـدا می سـازد )کپی3، 

.)2015
درحالی کـه  ندارنـد،  حزبـی  پژوهش هـای  بـه  تمایلـی  اساسـاً  دانشـگاهی  محافـل   
دانشـکده های حکمرانـی در قیـاس بـا هم ردیفـان دانشـگاهی خـود، جهت گیـری حزبی 
آشـکار یـا پنهـان دارند. البتـه این دانشـکده ها نیز برای اینکه از سـوی خط مشـی گذاران 
جـدی گرفته شـوند، بایـد از خود تصویر روشـنفکری مسـتقل از دولت یا حزب سیاسـی 

بـه نمایش گذارنـد )اسـپیرز4، 2007(.
پژوهش هـا و پیشـنهادهای دانشـکده های حکمرانـی متوجه سیاسـتمدارانی اسـت که 
انتظـار مـی رود از نظرهـای آن هـا حمایـت کننـد. همچنیـن ایـن دانشـکده ها بـه دنبال 
نـوآوری و اصالـت در نظرهایشـان هسـتند و برخـالف پژوهشـگران دانشـگاهی، بـرای 
تبلیـغ و ترویـج آرای علمی شـان تـالش زیـادی می کنند. طـی چند دهة گذشـته، عمده 
فعالیت هـای علمـی دانشـکده های حکمرانـی ناظـر بـر ارتقـای کارایـی اقتصـادی بـوده 
اسـت؛ چـون ایـن امـر پیش شـرط مهمـی بـرای موفقیـت کشـورهای صنعتی محسـوب 
می شـود. در جمع بنـدی می تـوان گفـت کـه ایـن دانشـکده ها از طریـق تحلیـل و نقـد 
دائمـی و همچنیـن پـرورش کادر و نیـروی متخصـص و تحلیلگـر خط مشـی تأثیر زیادی 

بـر خط مشـی عمومـی دارنـد )کپـی، 2015(.
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می تـوان گفـت کـه دانشـکدة  حکمرانـی ترکیبـی از دانشـگاه  و کانـون  تفکـر اسـت. 
بدیـن معنـی کـه ایـن دانشـکده ها، همچـون دانشـگاه ها، فعالیت هـای آموزشـی و نظـام 
آمـوزش و تربیـت متخصـص و تحلیلگـر خط مشـی را در دسـتور کار خـود دارنـد. از 
سـوی دیگـر، ایـن دانشـکده ها می کوشـند با نهادهـای سیاسـت گذار و دولت هـا و احزاب 
ارتبـاط نزدیـک داشـته باشـند تـا بتوانند بـر خط مشـی ها و تصمیمـات دولتـی اثرگذار، 
یـا به عبارت دیگـر تصمیم سـاز، باشـند و ایـن ویژگـی بیانگر شـباهت آن ها بـا کانون های 

تفکر اسـت )اسـپیرز، 2007(.

تاریخچة دانشکده های حکمرانی �
تأسـیس دانشـکده های حکمرانـی ارتبـاط نزدیک و مسـتقیمی با تأسـیس رشـته های 
ادارة امـور عمومـی و خط مشـی عمومـی دارد. بنابرایـن بـرای بیـان تاریخچـة تأسـیس 
داد.  قـرار  مدنظـر  را  ایـن رشـته ها  تأسـیس  تاریخچـة  بایـد  دانشـکده های حکمرانـی 
تأسـیس رشـتة ادارة امـور عمومـی را می تـوان بـه کارهـا و فعالیت هـای اولیـه وودرو 
ویلسـون1 نسـبت داد که در کاخ سـفید و بعد از آن در یکی از کالج های پرینسـتون بود. 
شـروع کار وی بـا مقالـه ای بـود با عنـوان »مطالعـة اداره«2 در 1887 )ویلسـون، 1887(.

ویلسـون در آن مقالـه اشـاره می کنـد کـه علـم ادارة دولـت بـا مدیریـت در فضـای 
کسـب وکار فـرق می کنـد، و علـم اداره به طـور تخصصـی متولـی بحث هـای ادارة دولت و 
حکومـت اسـت. و ایـن سـرآغازی بـود برای تأسـیس رشـتة ادارة امـور عمومـی و دولتی 
کـه امـروزه به طـور گسـترده در سرتاسـر جهان وجـود دارد )ویلسـون، 1887(. ویلسـون 
پـس از طـرح ادعـای خـود مبنی بر بررسـی مسـائل حکومـت و دولت به طـور خاص، در 
1912 در انجمـن علـوم سیاسـی امریـکا3، کمیتـة آموزش خدمـات عمومـی را راه اندازی 
کـرد تـا مسـائل بخـش دولتـی و حکومتـی به طـور خـاص در آن بررسـی شـود. ادبیـات 
حـوزه خط مشـی و ادارة امـور عمومـی درحال توسـعه بود تـا اینکه مقالة هارولد السـول4 
در 1951 بـا عنـوان »علـوم خط مشـی«5 نقطـة عطـف بعـدی در حـوزة علـم ادارة دولت 
و حکومـت شـد. او در ایـن مقالـه به طـور خالصـه اظهـار داشـت کـه در رشـته های 
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میان رشـته ای مثـل علـوم خط مشـی و ادارة امـور عمومـی بایـد از علـوم اجتماعـی برای 
بهبـود فعالیت هـا و کارکـرد دولـت و حکومـت اسـتفاده کـرد. بـه عقیـده او، بهره گیـری 
از علـوم خط مشـی در ایاالت متحـد امریـکا بـرای بهبـود دموکراسـی اسـت. همچنیـن، 
او انتقاداتـی بـه غالـب شـدن گرایـش سیاسـی در مطالعـات علـوم خط مشـی وارد کـرد. 
تکامـل ایـن حوزه از مفهوم ادارة به سـوی خط مشـی و سـپس به سـوی مدیریـت عمومی 
را می تـوان به نوعـی تکامـل در عرصـة کارایـی دولـت و نقش آفرینـی مؤثـر و مثبـت آن 
در اجتمـاع فـرض کـرد. آلیسـون اظهـار مـی دارد کـه در 1920، سـهم دولـت در تولیـد 
ناخالـص داخلـی حـدود 1% بـوده اسـت کـه در دو دهـة بعـد بـه 15% رشـد کـرد. و این 
نشـان از کارآمـد شـدن دولـت و حکومـت و بهره گیـری از دانـش ادارة امـور عمومـی و 

خط مشـی عمومـی بـرای ایـن موفقیت اسـت )آلیسـون، 2008(.
بررسـی عمـل و اقـدام حکومت و اداره به صورت تخصصی در امریکا شـروع شـد و پس 
از مـدت کوتاهـی در کانـادا نیـز به این بحـث پرداختنـد. در حال حاضر، ایـن مباحث در 
کشـورهای اروپایی، کشـورهای آسـیایی و درحال توسـعه فراگیر شـده اسـت. در امریکا، 
دلیـل اصلـی پرداختـن بـه امـر حکومـت و دولـت این بـود کـه هزینه های دولـت پس از 
جنـگ جهانـی به شـدت افزایـش یافته بـود و رشـد هزینه هـای نظامی در دولـت کندی1 
)1961-1963( باعـث شـد کـه بـه دنبـال رویکردهـای علمی تـر بـرای تجزیه وتحلیـل 

اقدامات دولت باشـند )آلیسـون، 2008(.
و  طرح ریـزی،  برنامه ریـزی  بحث هـای  امریـکا،  دفـاع  وزیـر  نامـرا2  مـک  رابـرت 
بودجه بنـدی را در بنیـاد فـورد3 پیگیـری کرد. همچنیـن در این محـل، بحث های مربوط 
بـه آمـوزش حرفـه ای بـه کارگـزاران دولتـی بـرای خدمت گـزاری به مـردم ارائه می شـد 
)گـو و سـاترلند4، 2004(. رشـد علـوم ناظـر بـه ادارة دولـت و حکومـت در امریـکا در 
قالـب توسـعة نهادهـای آموزشـی تجلی یافت. ابتدا دانشـکدة شـهروندی و امـور عمومی 

مکسـول5 در دانشـگاه سـیراکیوز6 در سـال 1924 تأسیس شد. 
در سـال 1930 دانشـکدة امـور عمومـی و بین الملل7 در دانشـگاه پرینسـتون تأسـیس 
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3. Ford Foundation
4. Gow & Sutherland
5. Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
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7. School of Public and International Affairs
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شـد کـه بعدها به دانشـکدة وودرو ویلسـون1 تغییر نـام داد. دانشـکدة تحصیالت تکمیلی 
ادارة امـور عمومـی در 1936 در دانشـگاه هـاروارد تأسـیس شـد و بعدهـا نامـش بـه 
دانشـکدة حکومـت کنـدی تغییـر یافـت. در ایـن دانشـکده، مسـائل مربـوط بـه دولت و 
حکومـت را به طـور تخصصـی بـا رویکـرد ادارة امور عمومی و خط مشـی عمومی بررسـی 
می کننـد. در 1946، دانشـکدة امـور عمومـی و بین الملـل در دانشـگاه کلمبیـا2 تأسـیس 
شـد. در 1969، دانشـکدة خط مشـی عمومی گلدمن3 در دانشـگاه برکلی افتتاح شـد. در 
1988، در دانشـگاه شـیکاگو دانشـکدة خط مشـی عمومی هریس4 تأسیس شـد. در واقع 

ایـن رونـد در ایاالت متحـد امریـکا تا بـه امروز ادامـه دارد )کپـی، 2015(.
در کانـادا نیـز روی آوردن بـه مباحـث خط مشـی عمومـی در 1960، و بـا روی کار 
آمـدن دولـت تـرودو5 شـروعی بـود برای رشـد این رشـتة تخصصـی در کانـادا )گوامی و 
ماسـلو6، 2006(. در اروپا، دانشـکدة حکومت بالوتنیک دانشـگاه آکسـفورد در انگلسـتان، 
و دانشـکدة حکمرانـی هرتـی در آلمـان تأسـیس شـد. در حـال حاضر نیز در کشـورهای 
شـرق آسـیا، آفریقـا، امریکای جنوبـی   و ... نیز دانشـکده های حکمرانی، بـا الگوگیری از 

دانشـکده های حکمرانـی امریکایـی و اروپایی، تأسـیس شـده اسـت.

سیر توسعه و گسترش دانشکده های حکمرانی �
رشـتة خط مشـی عمومـی و ادارة امـور عمومـی بـه شـکل بسـیار مناسـبی در علـوم 
اجتماعـی جـای گرفـت و بـا رویکرد چند رشـته ای بـه دنبال مطالعـه و کاربـرد ابزارهای 
گوناگـون از جملـه اقتصـاد، علـوم سیاسـی و... برای حل مشـکالت جامعه و دولت اسـت. 
کلیـد درک ماهیـت رشـته خط مشـی عمومـی و ادارة امـور دولتـی عبـارت اسـت از 
بـه رسـمیت شـناختن ماهیـت میان رشـته ای آن )کپی، 2015(.  بیشـتر دانشـگاه های 
امریکایـی بـرای رفـع کمبـود تحلیلگران مجـّرب خط مشـی، دانشـکده های حکمرانی را 
در سـطح تحصیـالت تکمیلـی ایجـاد کـرده و رشـته های خط مشـی عمومـی و ادارة امور 
عمومـی را راه انـدازی کردنـد. بـا  وجـود این، سـرآغاز قرن بیسـت و یکم را می تـوان آغاز 
عصـر طالیـی توصیـة سیاسـتی دانسـت. از آنجا کـه سـازمان های دولتی در هر گوشـه و 
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کنـار درگیـر تحلیل، ارزشـیابی و اجرای خط مشـی هسـتند، نیـاز دارند کـه از محققان و 
پژوهشـگران حـوزة خط مشـی اسـتفاده کنند.

یکـی از آسـیب های موجـود این اسـت که بـا وجود ارتقای شـیوه های مجـّرب تحقیق، 
هنـوز تحلیل هـای خط مشـی و سیاسـتی تأثیـر قابل توجهی بـر سیاسـت گذاران ندارند و 
تحلیلگـران خط مشـی همچنان از مراکـز تصمیم گیری دورند. در این شـرایط، ارزش های 
اسـتدالل و دقـت تحلیـل جای خـود را به ضرورت های سیاسـی و محافظـه کاری داده اند. 
به طـور خالصـه بایـد گفـت که موانـع بسـیاری بر سـر راه ارائـه تحلیل خط مشـی وجود 
دارد کـه گسـترش عمومی آن را تأمل برانگیز می سـازند. اما گفتنی اسـت کـه نمونه هایی 
از تحلیل های خط مشـی مشـورتی در سـطوح محلی بسـیار اسـتفاده می شـود )آلیسـون، 

.)2008
در اواخـر قـرن نوزدهـم، برنامه هـای تکمیلی آموزشـی مدیران دولتی و سیاسـتمداران 
در مجموعـه ای از دانشـکده های امریـکا آغـاز شـد؛ از آن جمله می توان به دانشـکده های 

زیر اشـاره کرد )بالنـت1، 1988(:

	مؤسسة مدیریت دولتی دانشگاه کلمبیا2؛
	دانشکدة شهروندی و امور عمومی مکسول دانشگاه سیراکیوز؛
	دانشکدة وارتون دانشگاه پنسیلوانیا3؛
	دانشکدة آموزش خدمات دولتی در دفتر تحقیقات شهری نیویورک4؛
	خانة شفافیت ادارة دولتی شیکاگو5؛
	.6دانشگاه جانز هاپکینز

حـدود 150 محقـق از ایـن دانشـکده ها، در 1930، انجمـن ادارة دولتـی امریـکا را 
تأکیـد  ابتـدا،  در  )گای7، 2003(.  کردنـد  تأسـیس  دولـت  عملکـرد  بهبـود  هـدف  بـا 
برنامه هـای آموزشـی دانشـکده های حکمرانـی بـر آموزش مدیـران آینـده و تجهیز آن ها 
بـا جعبه ابـزار فنـون بـازار محـور بـرای مدیریـت مؤثـر برنامه هـای دولتـی بـود. برخی از 
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