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 ای ـ رویکرد شبکه5فصل 

 سیلک آدم و هنس پیتر کریسی 

دهد که کم و بیش مستقل از یکدیگر به رخ می 1ایمشیهای خاص قلمرو خطسیستمگذاری در خردهمشیخط

مشی متشکل از تعداد زیادی از بازیگران هستند که متمرکز های خطسیستمکنند. خردهای موازی عمل میگونه

ها به تنهایی به سیستمهستند. فرایندهای سیاسی در این خرده 2ای خاصمشیانگیز خطبر موضوعات بحث

 شوند؛ بلکه مختصه آنها تعامالت بازیگران بخش خصوصی و دولتی است. ترل نمیوسیله بازیگران حکومت کن

های مفهومی است که جدیداً به این خزانه مفاهیم افزوده شده است. این مفهوم ریشه 3مشیمفهوم شبکه خط

 6؛ بنسون6719 5متأثر شده است )تامسون 4سازمانیمتعددی دارد. در وهله نخست، این مفهوم قویاً از نظریه بین

( که بر این نکته تأکید دارد که بازیگران وابسته به یکدیگر هستند زیرا 1979 8؛ آلدریش1978 7؛ شارپوف1978

 برای تحقق اهدافشان به منابع یکدیگر نیاز دارند. 

 اده از مفهوم شبکه تمایز قائل شویم. ستفتوانیم بین سه رویکرد به امی

استفاده  9دهی به نوعی ساختار حکمرانی جدید و بارزمشی را برای عنواننخستین رویکرد، مفهوم شبکه خط

و از طرف دیگر از  10دهی شدههای سلسله مراتبی عمودی سازمانکند که باید از یک طرف از شکلمی

ده نظران این رویکرد بر هماهنگی خودسازمانمتمایز شود. صاحب 11شده افقی دهیساختارهای بازار سان سامان

                                                            
1 specific subsystems –Policy domain .  
2 Specific policy issues.  
3 Policy network.  
4 Interorganizational theory.  
5 Thompson.  
6 Benson.  
7 Scharpf.  
8 Aldrich.  
9 A distinct, new governing structure.  
10 Vertically organized hierarchical forms.  
11 Horizontally organized market structures.  
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کنند که به صورت مشترک و توأمان درگیر در حل بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی تأکید می 12فقیو ا

 زنی مشترک هستند. مسئله و چانه

در باب انواع مختلف الگوی  13دومین راه برای برای استفاده از مفهوم شبکه به کارگیری آن به صورت عمومی

مشی خاص است بر اساس این های خطسیستملتی در خردهتعامل تجربی ممکن میان بازیگران خصوصی و دو

دهند بلکه تجلی نوعی دامنه بسیار مشی نوعی ساختار حکمرانی جدید خاص شکل نمیهای خطدیدگاه، شبکه

گذاری هستند. به عبارت دیگر، مشیمتنوعی از الگوهای تعامل بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی در خط

های مختلفی شناسینظران مرتبط با این رویکرد، گونهمشی وجود دارد و صاحبهای خطانواع متعددی از شبکه

اند تا اشکال مختلف روابط بخش عمومی ـ خصوصی را به تصویر بکشند. این مشی ارائه دادههای خطاز شبکه

که مفاهیم تکثرگرا بر  گرا استوارند. در حالیهای تکثرگرا و صنفها غالباً بر وجه ممیزه بین سیستمشناسیگونه

گرا کند، مفاهیم صنفگذاری و رقابت حاصله بین آنها تأکید میمشیدامنه وسیعی از بازیگران درگیر در خط

 اشعار به همکاری بین چند بازیگر معدود و محوری دارد. 

شبکه استفاده است. این رویکرد از ابزارهای تحلیل  14رویکرد سوم، رویکرد رسمی و کمی تحلیل شبکه اجتماعی

کند که در جاهای دیگری برای تحلیل الگوی پیچیده تعامالت بازیگران بخش خصوصی و عمومی در می

(. این رویکرد 1996و همکاران  16؛ نوک1991 15اند )مارین و ماینتزگیری سیاسی تدوین شدهفرآیندهای تصمیم

ها منجر به تصاویر ذهنی از ی شبکهبر روابط بین بازیگران متمرکز است نه بر خصایص آنها. تحلیل کم

های کلیدی آنها )درجه تمرکز، پیوند، های خالصه شده و نمایش مختصات جنبهساختارهای شبکه و شاخص

 شود. تراکم و غیره( می

                                                            
12 organizing coordination-Horizontally, self.  
13 Generically.  
14 Formalized, quantitative approach.  
15 Marin & Mayntz.  
16 Knoke.  
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مشی در این نگاه، الگوهای کم و بیش ثابت روابط اجتماعی را بین بازیگران وابسته به هم ایجاد های خطشبکه

 17گیرد )کیکرت، کلین و کوپنجانمشی شکل میهای خطمشی و یا برنامهحول مسائل خط کند کهمی

کنند و قادر نیستند یک طرفه اراده ها اشغال نمی(. عامالن دولت موضعی )جایگاه( غالب درون شبکه6:1978

ه به صورت مشترک توانند برای مدیریت روابط وابسته به هم برای ارتقاء حل مسئلخود را تحمیل کنند اما می

(. مدیریت شبکه شکلی از مدیریت 1997گذاری تالش کنند )کیکرت، کلین و کوپنجان مشی)توأمان( در خط

های هماهنگی بازیگران با اهداف و ترجیحات مختلف راجع به نوعی مسئله استراتژی»دولتی است که متشکل از 

 است. « انیمشی درون یک شبکه موجود روابط بین سازمای خطیا سنجه

ای متکی به شروطی است. اول از همه، (، موفقیت مدیریت شبکه53-58: 1997به گفته کیکرت و کوپنجان )

کنند: هر چه تعداد بازیگران درگیر نظران تعداد بازیگران را یک شرط بسیار کلیدی تصور میبسیاری از صاحب

ن حال، کیکرت و کوپنجان اعتقاد ندارند این عامل تر است. در عیمعدودتر باشد، دستیابی به نوعی توافق آسان

کند. دوم پیچیدگی فقط با دو بازیگر بروز می 18چندان حائز اهمیت باشد. با وجود این، معمای زندانی

مشی، عامل کلیدی دیگری برای مدیریت آنهاست، عاملی مرتبط با تعداد بازیگران درگیر. در این های خطشبکه

ر داشت که افزایش در تعداد بازیگران و در تنوع ترکیب آنها نه تنها پیچیدگی خصوص، بایستی به خاط

دهد. حل فوری مسئله فرارو را افزایش میهای انتخابی برای یک راهمشی را بلکه تعداد بدیلهای خطشبکه

ها بکهدهد. اگر شهستند جنبه کلیدی سوم برای مدیریت شبکه را شکل می 19ها، خودمرجعای از شبکهدرجه

هایی از بیرون عالئم ها برای مداخله از بیرون محدود خواهد شد زیرا چنین شبکهبسیار خودمرجع باشند، فرصت

                                                            
17 Kickert, Klign & Koppenjon.  
18Prisoner’s dilemma.  
 ون زندان و آزادی شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار و دیگری به بیرشخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگهداری می

ه کدام در به کجا راه دارد کگوید و هر دو از این گوید و دیگری همیشه دروغ میست میراه دارد. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی از آنها همیشه را

انتخاب کند. در ضمن  ها بپرسد و سپس یکی از درها راو نیز از راستگویی یا دروغگویی دیگری آگاهند. زندانی حق دارد تنها یک سؤال از یکی از نگهبان

 شود را پیدا کند؟تواند با تنها یک سؤال دری که به سوی آزادی باز میند. او چطور میدهها فقط با بلی یا خیر پاسخ مینگهبان
19 referential-Self.  
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نظران نوعی پیش کنند. چهارم، فقدان تعارضات منافع شدید نیز از جانب اکثر صاحبراهبری را دریافت نمی

عینی نیستند بلکه در حین تعامالت شکل داده  شود. اگر چه منافع واقعیتشرط برای مدیریت شبکه تصور می

حلی مشترک نسبت به قلمرو یافتن راه»کنند که ( ادعا می56: 1997شوند، با این حال کیکرت و کوپنجان )می

در نهایت هر چه هزینه درگیری بیشتر باشد، «. تر استحل ممکن احصایی از مراجعه به تعارضات، بزرگراه

 ای خواهند داشت. انجام وظیفه مدیریت شبکه بازیگران کمتری میل به

دهیم که معتقدیم مختصات اساسی شبکه را تحت پوشش قرار شناسی دوبعدی جدید ارائه میما نوعی گونه

های اجتماعی مرکب از دو عنصر بنیادی هستند: (. شبکه2006 20دهد )نگاه کنید کریسی، آدام و جوکاممی

سیستم، متمرکز درون یک خرده 21های بازیگران. یعنی ساختار قدرتبین زوجای از بازیگران و روابط مجموعه

را ببینید(.  1992؛ ون واردن 1992 23؛ رودز و مارش1989 22شویم )برای جنبه قدرت، اتکینسون و کولمنمی

دهد. این بعد به طور خاص بر این نکته متمرکز است بعد نخست ساختارهای شبکه ما را شکل می 24توزیع قدرت

است یا خیر یا آیا بین بازیگران یا  25که آیا قدرت در دستان یکیا ز بازیگران غالب یا ائتالفی از بازیگران متمرکز

 های بازیگران است یا خیر. ائتالف

میان  26مشی است که اشاره به درجه همکاریهای خطور تعامل در شبکهشناسی معطوف به صدومین بعد گونه

 های بازیگران دارد. بازیگران و ائتالف

                                                            
20 Adam & Jochum.  
21 Power structure.  
22 Atkinson & Coleman.  
23 Marsh.  
24Distribution of power.  
25 Concentrated.  
26 Degree of cooperation.  
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( نوع تعامل، 2های ثانویه انواع بازیگر( و )( توزیع بنیادی قدرت )بدون در نظر گرفتن جنبه1با ترکیب دو بعد )

کنیم طور که ذیالً استدالل م( همان5ـ1به شکل  توان استنتاج کرد )نگاه کنیدمشی را میشش نوع شبکه خط

 را تبیین کنید.  27مشیرود پتانسیل و نوع تغییر خطاز این شش نوع انتظار می

 

 توزیع قدرت
 نوع تعامل

 همکاری زنیچانه تعارض

 تمرکز
 غالبیت

 )تسلط(
 همکاری سلسله مراتبی زنی متقارنچانه

 همکاری افقی نامتقارنزنی چانه رقابت پاره پارگی

 

 شناسی ساختارهای شبکه: گونه5ـ1شکل 

(. برای تحلیل رسمی 1999 28های استانداردی وجود دارد )واسرمن و فوستبرای تحلیل ساختارهای شبکه، رویه

ها متشکل از سیستمی از بازیگران است، بسیار کلیدی است. برای مشی، تصدیق این که شبکههای خطشبکه

ای با مشخص کردن مرزهای سیستم، یعنی با تعیین مجموعه 29«رویکرد متغیر محور»ن سیستمی، تحلیل چنی

های مشی معموالً سازمانهای خطشود. اعضاء ذیربط در شبکهاز بازیگران مرتبط متعلق به سیستم آغاز می

کنند )المن و کت میگذاری قلمرو ویژه مشارمشیشوند که در خطرسمی یا بازیگران شرکتی در نظر گرفته می

(. مضافاً، ما ممکن است بازیگران انفرادی )تکی( را بازنمایی از این سازمان رسمی در نظر بگیریم 1987 30نوک

                                                            
27 Potential for and type of policy change.  
28 Wasserman & Faust.  
29 based approach-Variable.  
30 Lauman.  
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های مجموعه کامل بازیگران و روابط های مختصه(. گام بعدی گردآوری داده2001)برای مثال کریسی و ججن 

 حاصل )به دست آمده( بین آنهاست. 

سازند. برای شناسایی چنین های شبکه، شناسایی مختصات ساختارهای ائتالف را نیز میسر میتحلیلهای رویه

(. 12: 1987)المین و نوک  32و انسجام خرده گروه 31ساختارهایی دو فن متداول وجود دارد: همترازی ساختاری

کنند تا تاری اشغال میدر رویکرد نخست، دو یا چند بازیگر به صورت مشترک یک موضع همتراز از حیث ساخ

شان با یکدیگر( دارند. حدی که آنها الگوهای مشابهی از پیوند با دیگر بازیگران )صرف نظر از پیوندهای مستقیم

حفظ  33«گروه هدفمند»در مقابل معیار انسجام خرده گروه، بازیگرانی را که تعامالت متقابل متراکم را )در قالب 

 کند. کند، تجمیع میمی

؛ 2002 35کند )مسی و ویلرسیستم تعامل را مشخص نمی 34بل با رویکرد متغیر محور، رویکرد زایندهدر مقا

سازد و آنگاه ساخت (. در عوض، سازوکارهای مسئول تولید تعامالت بین عامالن را مشخص می2005 36سدرمن

کند. به عبارت دیگر، های نظری در باب سازوکارهای زاینده را تحریک میسیستم تعامالت بر مبنای پیش فرض

کند. در این رویکرد، ارزش تبیینی در سازی میرویکرد زاینده، تعامالت میان بازیگران به صورت مستقیم را مدل

 است نهفته است.  37تصریح )غالباً غیرقابل مشاهده( سازوکارها و بازساخت یک فرایندی که درون آن مستتر

 

 

                                                            
31 Structural equivalence.  
32 Subgroup cohesion.  
33 Cliques.  
34 Generative approach.  
35 Macy & Willer.  
36 Cederman.  
37 Embedded.  
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 بسترهای فراملی 

)یعنی کشورهایی که قدرت را بین چند نهاد و بین عوامل سیاسی متفاوت درون  38«های اجتماعیدموکراسی»

هایی که قدرت را در دستان تعداد معدودی از نهادها و بازیگران سیاسی کنند( و دموکراسیهر نهاد تسهیم می

م به طور کلی توانیکنند نوعی تمایز قائل است. ما بر اساس ارزیابی لیج فرت از تسهیم قدرت میمتمرکز می

)نظیر سوئیس یا آلمان(، گروه  39کشورها را به سه گروه تقسیم کنیم: گروه دموکراسی های اجماعی ـ فدرالی

گرا یا اجماعی ـ وحدت[ 41ای)نظیر فرانسه یا انگلستان( و نوع واسطه 40های وحدت گرا ـ اکثریتیدموکراسی

. ما ])نظیر ایاالت متحده آمریکا یا اسپانیا( 42گرا ـ فدرالریت)نظیر کشورهای اسکاندیناوی، هلند یا ایتالیا( یا اکث

ها نقش های اجماعی تسهیم شود تا در پراکنده کردن قدرت درون شبکهانتظار داریم قدرت نهادی در دموکراسی

رت در تر شوند، جایی که قدها نزدیکرود به شبکهگرا انتظار میهای اکثریتایفا کند، در حالی که از دموکراسی

 شود. دستان تعداد معدودی متمرکز می

ی آن طور مشی پیوند داد: چنین تغییرتوان به تغییر خطمشی را میهای خطسرانجام ولی به طور خاص شبکه

 مشی نیست.های خطفهمیم مستقل از شبکهکه ما آن را می

اشد، بزرگتر است. اگر قدرت کنیم که پتانسیل برای هر نوع تغییر در صورتی که قدرت پراکنده بفرض می

کنند. در مقابل، اگر ها به سادگی به نفع به چالش کشیدن ائتالف بازیگر چولگی پیدا میپراکنده است، مقیاس

فاقد منابع هستند. بنابراین، انتظار داریم در « مشیانحصار خط»قدرت متمرکز است، چالشگران برای شکستن 

ها رقابتی هستند پتانسیل تغییر جهت های سریالی در باالترین حد باشد. هایی که قدرت پراکنده و نهادوضعیت

مشی در حمل و نقل های اروپایی خطگری کردن تأثیر نهاده( در حین تحلیل نحوه واسطه2001هریته و نیل )

                                                            
38 Consensus democracy.  
39 federal democracies-Consensual.  
40 unitarian democracies-Majoritarian.  
41 Intermediary types.  
42 federal-Majoritarian.  
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هستند و  های داخلی )بومی( رقیبکنند. اگر مجموعهآهن توسط دولت این انتظارات را تأیید میای و در راهجاده

شود. شکل ساختار قدرت ناهموارند، اصالحات به احتمال بیشتر به وسیله مقررات اتحادیه اروپا جرقه زده می

 کند. این استدالل را خالصه می 5ـ2

 

 توزیع قدرت
 نوع تعامل

 همکاری زنیچانه تعارض

 تمرکز
پتانسیل متوسط برای تغییر 

 جهت شدید )سریالی(

متوسط پتانسیل پایین تا 

 برای تغییر تدریجی

پتانسیل پایین برای تغییر 

 )حفظ وضع موجود(

 پراکنده
پتانسیل باال برای شیفت 

 پدید )سریالی(

پتانسیل متوسط تا باال برای 

 تغییر تدریجی

پتانسیل پایین به متوسط 

برای تغییر )حفظ وضع 

 موجود(

 

 مشی: پتانسیل و نوع تغییر خط5ـ2شکل 

 

گانه تغییر های سه( کسی که رتبه1993با وجه بارز انواع مختلف تغییرش، با ایده هال )شناسی این گونه

دارد  43مشیهای ابزارهای خطکند پیوند دارد. تغییر رتبه اول اشاره به تغییرات در محیطمشی را مطرح میخط

مشی با ینی یک ابزار خطدهد. تغییر رتبه دوم تجلی جایگزوبیش حفظ وضع موجود را نشان میکه احتماالً کم

ابزار دیگری است. این نوع تغییر صبغه تدریجی دارد. تغییر سوم مستلزم نوعی تغییر جهت چشمگیر در اهداف 

مشی است که با پارادایم ایدئولوژیک جدید همراه است. ما این تغییرات رتبه سوم را به عنوان تغییر خط

                                                            
43 Policy instruments.  
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شوند: گانه تغییر تمایز قائل می( نیز بین انواع سه259: 2001ل )ایم. هریته و نیهای سریالی عنوان دادهجهت

درجه باالی تغییر مستلزم نوعی گسیختگی در ایدئولوژی کلی حل مسئله است، درجه متوسطی از تغییر که 

تر تغییر باعث تغییر اساسی در مشی قدیم و جدید است و درجه پاییندارای نوعی آمیخته از عناصر خط

 شود. دیمی میهای قسنجه

 

 


