
 

1 
 

 

 تلخیص :سیده هدی شمس

 

 



 

2 
 

 ـ چارچوب ائتالف مدافع 7فصل 

 پل ای. ساباتیه کریستوفر ام. ویبل 

مشی است که به وسیله ساباتیه و جنکینز ـ نوعی چارچوب )برای فهم( فرایند خط 1چارچوب ائتالف مدافع

های آنها تعارضات اساسی بر سر تدوین شد )مسائلی که ویژگی 2«بغرنج»اسمیت برای پرداختن به مسائل 

(. این 1993 3هدف، منازعات فنی مهم و بازیگران متعدد از سطوح مختلف دولت است( )هوپ و پیترس

نظر در فهم و عالیق هر دو صاحب 4چوب برخاسته از تجربه چندین دهه ساباتیه در حوزه )ادبیات( اجراچار

؛ ساباتیه و 1990؛ جنکینز ـ اسمیت 1986کند )ساباتیه مشی ایفا میدر فرایند خط 5نقشی که اطالعات فنی

 ( بود. 1988جنکینز ـ اسمیت 

                                                           
1Advocacy Coalition Framework.  
2 Wicked problems.  
 ای استفاده شد که به علت استلزامات ناکامل، متناقض و در حال ریزی اجتماعی بریا توصیف مسئلهعبارت مسئله بغرنج عبارتی است که در ابتدا در طرح

های ه علت وابستگیداللت بر مقاومت در برابر حل دارد. به عالوه ب Wickedتغییری که غالباً سازماندهی آنها دشوار است، حل آن سخت یا غیرممکن است. 

 های مسئله بغرنج ممکن است مسائل دیگری بروز کند یا باعث خلق مسائل دیگر شود )م(.پیچیده، تالش برای حل یکی از جنبه
3  Hoppe & Peterse.  
4 Policy implementation.  
5 Technical information.  



 

3 
 

 

 (1998: نمودار چارچوب ائتالف مدافع )7ـ1شکل 
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که بیشتر  7( این پیش فرض سطح کالن1شود: )آغاز می 6«شالوده بنیادی»چارچوب ائتالف مدافع با سه 

دهد که رفتار آنها متأ ر از عوامل مشی رخ میسیستم خطها میان متخ  ان درون یک خردهگذاریمشیخط

تا حد  8 رد )مدل سطح فرد(( سطح خ2شود؛ )تر سیاسی و اجتماعی ـ اقت ادی میموجود در سیستم کالن

که بهترین راه برای برخورد با  9( این باور سطح میانه3شناسی اجتماعی است، و )زیادی برخاسته از روان

ها به نوبه است. این شالوده« های مدافعائتالف»چندگونگی بازیگران در یک خرده سیستم، تجمیع آنها درون 

مشی مشی از طریق دو مسیر بسیار کلیدی یعنی: یادگیری خطر و خطخود، بر متغیرهای وابسته ما، تغییر باو

 گذارد. ، تأ یر می11های بیرونیو تالطم 10م ور

ای و گذاری در جوامع مدرن چنان پیچیده است )از حیث کار ویژهمشیکند خطچارچوب ائتالف مدافع فرض می

خواهند امیدی به تأ یرگذاری داشته یکنندگان باید متخ   باشند اگر مطور حقوقی( که مشارکتهمین

دهد. یک مشی آب کالیفرنیا رخ میمشی نظیر خطهای خطسیستمگرایی درون خردهباشند. این تخ  

)برای  13اشطور بعد قلمروییمشی آب( و همین)برای مثال خط  12اشایسیستم بر اساس بعد کارویژهخرده

 (. 1998و ساباتیه  14شود )زافونتهمثال کالیفرنیا( توصیف می

هستند  15ایمشی پایبند به انواعی از باورهای قویکنندگا خطکند که مشارکتچارچوب ائتالف مدافع فرض می

مشی را در یک مشی واقعی متجلی سازند. چارچوب ائتالف مدافع تغییر خطو در پی آنند تا آنها را به درون خط

مشی در طی کنندگان خطکند که باورهای مشارکتین فرض میکند. همچنای بررسی میدوره یک یا چند دهه

                                                           
6Foundation stones.  
7 level assumption –Macro .  
8 levele model of individual –Micro .  
9 level conviction –Meso .  

10oriented-Policy.  
11 External perturbations.  
12 Functional/ substantive dimension.  
13 Territorial dimension.  
14Zafonte.  
15 Strange beliefs.  
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های بالغ سیستممشی بسیار دشوار است. در نتیجه خردهیک دوره بسیار  ابتند و ایجاد تغییرات اصلی در خط

مشی دارای مخت ات های بالغ خطسیستمسازد. خردهمتمایز می 17های نوپاسیستمرا از خرده 16مشیخط

 (:135-136: 1995یه و جنکینز ـ اسمیت اند )ساباتذیل

 کنند که در یک قلمرو ت ور می 18ای نیمه مستقلکنندگان که خود را به عنوان جامعهای از مشارکتمجموعه

مشی عمومی در آن قلمرو )برای یک دوره طوالنی مدت( مشی متخ  ند و در پی تأ یرگذاری بر خطخط

 هستند. 

 وره نهادهای پژوهشی که خرده واحدهای متخ   در آن موضو  برای یک د نفوذ وهای ذیها، گروهمؤسسه

 . ]3[اند طوالنی مدت بوده

های متمادی ها برای دههسیستم، اکثر خرده19های اقت ادی و توسعهدر بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری

های م یطی و سیستمته، خردهسال گذش 30اند و بنابراین کامالً بالغ هستند. درعین حال در طی وجود داشته

اند. به عالوه، در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از کننده تقریباً جوان ماندهحفاظت از منافع م رف

سیستم نوپا تر و فقدان پرسنل آموزش دیده در خرده باتی سیستم سیاسی کالنها به علت بیسیستمخرده

( در مورد آموزش عالی در موزامبیک را 2005) 20کتاب بوریک ها،هستند. برای دیدن م ادیقی از این گونه

 ببینید. 

سیستم نیز تعیین قلمرو مناسب برای یک خرده 21ای )تودرتو(پوش و آشیانههای همسیستمبه خاطر وجود خرده

های پروژه پژوهشی ترین جنبهسیستم یکی از مهمپیچیده است. مشخ  کردن قلمرو مناسب یک خرده

ای )جوهری( و تمرکز بر قلمرو کار ویژه»بایست چنین باشد: تالف مدافع است. قاعده بنیادی میچارچوب ائ

                                                           
16 Mature policy subsystem.  
17 Nascent subsystem.  
18 autonomous community-Semi.  
19OECD.  
20 Beverwijk.  
21 Nested subsystem.  
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( در تالش بودند 2004برای مثال، وقتی زافونته و ساباتیه )«. دهندجغرافیایی نهادهایی که تعامل را ساختار می

آمریکا تا حد زیادی مستقل از سیستم خودکار کنترل آلودگی اتومبیل موجود در تا تعیین کنند آیا خرده

، است یا خیر دریافتند که آلودگی هوای اتومبیل عنوان مجزایی در «تر کنترل آلودگی هواسیستم کالنخرده»

قانون هوای پاک آمریکا، یک خرده دفتر بسیار بزرگ درون مؤسسه حفاظت م یطی آمریکا، یک خرده واحد 

های نفع بسیار مختلفی از حیث نو  صنعت و گروههای ذینیا، گروهبسیار بزرگی درون هیئت منابع هوای کالیفر

مشی کامالً متفاوت، دارد. در تا حدی مختلف از حیث م یطی، یک جامعه پژوهشی کامالً بارز و یک جامعه خط

سیستم سیستم از خردهکردند جداسازی کنترل آلودگی اتومبیل به عنوان یک خردهنتیجه، آنها احساس می

های سیستمگذاری درون خردهمشیپذیر است. بخش اعظم خطر کنترل آلودگی هوای آمریکا کامالً توجیهبزرگت

مشی کنندگان خطدهد و مستلزم مذاکراتی میان متخ  ان است. در عین حال رفتار مشارکتمشی رخ میخط

 7ـ1گری نسبتاً قوی است )شکل سیستم متأ ر از دو مجموعه از عوامل بیرونی، یکی نسبتاً  ابت و دیدرون خرده

های سط ی و )برای مثال تفاوت بین آب 22های بنیادی مسئلهرا ببینید(. پارامترهای نسبتاً  ابت شامل ویژگی

بنیادی و ساختار بنیادی  24ها و ساختار اجتماعی ـ فرهنگی، ارزش23زیرزمینی(، توزیع بنیادی منابع طبیعی

کنند، در نتیجه به ای تغییر میهای یک دههی  ابت، به ندرت درون دورهاست. این عوامل بیرون 25قانون اساسی

کنند. چارچوب ائتالف مشی فراهم میمشی درون سیستم خطندرت م رکی برای تغییر رفتاری یا تغییر خط

مدافع بر این فرضیه متمرکز است که تغییر در یکی از این عوامل پویا، شرط ضروری برای تغییر عمده در 

 مشی است. خط

                                                           
22 Basic attribtes of the problem.  
23 Basic distribution of natural resources.  
24 Fundamental sociocultural values and structure.  
25 Basic constitutional structure.  



 

7 
 

چارچوب ائتالف مدافع از چارچوب انتخاب عقالیی از حیث نو  مدلش از فرد    ای باور.مدل فرد و سیست 

کنند فرض می 27های انتخاب عقالیی(. اگر چه چارچوب1995؛ اشالگر 2000 26متفاوت است )ساباتیه و اشالگر

کند تند، ولی چارچوب ائتالف مدافع فرض میعقالً در پی منافع نسبتاً ساده مادی هس 28طلببازیگران منفعت

بینی نیستند که مانع احتمال رفتار باید به صورت تجربی معلوم شوند و امری پیش 29که باورهای هنجاری

های دوگانه استدالل ( سیستم1996شوند. در حقیقت، این چارچوب به تبع مارچ و السن ) 30دوستانهنو 

که در آن رفتار درست به معنای تبعیت از قواعد است و  32«یامدهامنطق پ»کند: را ت دیق می 31هنجاری

. این نکته، تعارض ]4[که در آن رفتار درست مستلزم حداکثرسازی پیامدهای خوب است  33«منطق پیامدها»

شود، این امر شناسان و اقت اددان است. چون هر منطق از مقدمات اساساً متفاوت آغاز میکالسیک بین جامعه

 عاملی برای تشدید کاهش م ال ه بین آن دو است. 

چارچوب ائتالف مدافع بر دشواری تغییر باورهای هنجاری و تمایل بازیگران به پیوند با جهان از طریق 

مرکب از باورهای از قبل موجود است، که تغییر انها دشوار است )لورد،  34ای از پاالیشگرهای ادراکیمجموعه

های مختلف (. در نتیجه، بازیگران از ائتالف2002؛ مانرو و همکاران 1997 36؛ مانرو و دیتو1979 35روس و لپر

شود. چارچوب ائتالف می اعتمادیر به بیکند و منجاحتماالً اطالعات مشابه را به طرقی مختلف برداشت می

                                                           
26 Schlager.  
27 ational choice frameworksR.  
28interest-Self.  
29 Normative beliefs.  
30Altruistic behavior.  
31 Normative reasoning.  
32Logic of appropriateness.  
 ظار و مشرو  هستند ها بر قواعد رفتار مناسب درون نهادها استوار است چون قواعد طبیعی، مورد انتنگاهی است که مدعی است کنش انسان منطق مناسبت

مبنایی برای  ر این نظریهشوند. به عبارت دیگها و قواعد اتخاذ میها، نقشحلها در پرتو همسازی راهشوند. در واقع در این نظریه ت میماز این رو رعایت می

 کند که بر هنجارهای اجتماعی استوار است تا م اسبات هزینه ـ منفعت. مقاله ذیل را بخوانید )م(: گیری تعریف میت میم
James G. Mareh, Johan P. Olsen (2006). The logic of appropriateness. Available at: https:// www.sv.uio.no. 

33 Logic of consequences.  
34 Perceptional filters.  
35 Lord, Ross & Lopper.  
36 Munro & Ditto.  
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( و آن این که: 1988 38گیرد )کواترون و ورسکیعاریه می 37داشتمدافع یک فرضیه کلیدی از نظریه چشم

ها را بیشتر از ها. رهنمود ضمنی آن است که افراد شکستبازیگران برای ضررها بیشتر ارزش قائلند تا عایدی

 . آورندها به خاطر میپیروزی

؛ 1958مشی، )مارچ و سایمون کنندگان خطچارچوب ائتالف مدافع بر اساس ادبیات سیستم باور مشارکت

. در ]5[کند سازی میای را مفهومالیه( نوعی ساختار سلسله مراتبی سه1985 40؛ پفلی و اوروایتز1976 39پاتنم

مشی وجود دارند. های خطیستمعمیق وجود دارد که در بیشتر س 41«ایباورهای هسته»ترین سطح، کالن

شناسانه و هنجاری بسیار کلی در مورد ماهیت انسان، اولویت های هستیفرضای عمیق به پیشباورهای هسته

تر دولت در برابر های مختلف، نقش ص یحهای بنیادی نظیر آزادی و برابری، اولویت نسبی رفاه گروهنسبی ارزش

گیری دولتی اشاره دارد. افکار چپ و راست کنندگان در ت میمه مشارکتبازار )به طور کلی( و همین طور ب

پذیری دوران ای عمیق تا حد زیادی م  ول جامعهگیرند. باورهای هستهای عمیق قرار میسنتی در سطح هسته

 کودکی هستند و در نتیجه، تغییر آنها دشوار است. 

ای عمیق ند. این باورها کاربردهای باورهای هستهوجود دار 42«مشیای خطباورهای هسته»در سطح بعدی، 

مشی آب کالیفرنیا(. دهند )برای مثال خطمشی را ت ت پوشش قرار میسیستم خطهستند که کلیت یک خرده

کنند که عبارتند از مشی را تعریف میای خط( یازده عن ر باورهای هسته1999ساباتیه و جنکینز ـ اسمیت )

های مختلف مرتبط کنند که عبارتند از اولویت ارزشمشی را تعریف میف مرتبط با خطهای مختلاولویت ارزش

                                                           
37 Prospect theory.  
 آوردهای آنها ههای احتمالی )که مستلزم ریسک است و رداشت نوعی نظریه اقت اد رفتاری است که مسیری که از آن طریق افراد بین بدیلنظریه چشم

آورد نهایی، دست به ها، نه رهکند. این نظریه مدعی است که افراد بر اساس ارزش بالقوه ضررها و عایدیرا بیان میزنند مشخ  هستند( دست به انتخاب می

 کنند )م(. های ابتکاری خاص ارزشیابی میها را با استفاده از روشزنند و این که افراد این ضررها و عایدیانتخاب می
38 Quattrone & Tversky.  
39Putnam.  
40effley & HurwitzP.  
41Deep core beliefs.  
42 Policy core beliefs.  
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تر عامه مردم به طور کلی، های ص یحها و بازارها، نقشنسبی دولت 43مشی، مشمولین رفاه، حق فرمانرانیبا خط

سیستم به مشی و علل آن در خردهمقامات منتخب، مستخدمان کشوری، خبرگان و جدیت نسبی مسائل خط

سیستم مشی در باب روابط درون خردهکنندگان خطعنوان یک کلیت. پیش فرض کلی این است که مشارکت

های خود برای به گذاری تالشمشی خود بسیار مطلع هستند و در نتیجه ممکن است میل به سرمایهخط

سیستم مشی در آن خردهخط« ایباورهای هسته»دهی عمیق خاص جهت شکل« ایباورهای هسته»کارگیری 

ای و باورهای هسته« ای عمیقباورهای هسته»داشته باشند. در عین حال، همیشه نوعی تناظر یک به یک بین 

دانند ولی برخی های بازار را مرجح میحلکاران عموماً قویاً راهمشی وجود ندارد. برای مثال، اگر چه م افظهخط

( برای نمونه در مسائل آلودگی آب را ت دیق 44رای مثال عوارض جانبیدار بازار را )باز آنها شکست معنی

های بیشتر در این عرصه )در مقایسه با دیگر عرصه 45های دولتیکنند و در نتیجه میل به حمایت از مداخلهمی

سیستم قرار دارند و با از حیث قلمرو در سراسر خرده« مشیای خطباورهای هسته»مشی( دارند. چون خط

 مشی بنیادی سروکار دارند، تغییر آنها نیز دشوار است. تخاب خطان

ردیم زیرا کرا تا حد ممکن توصیه « مشیای خطباورهای هسته»سازی بسیاری از عناصر در عین حال، عملیاتی

ای باوره»ر عناصر ها یا احتمال ائتالف سوم غالباً به وسیله عدم توافق میان دیگهای فرعی درون ائتالفتقسیم

 شود. تبیین می« مشیای خطهسته

؛ 1998نامیده است )ساباتیه  46«مشیای خطمشی هستهترجی ات خط»چارچوب ائتالف مدافع این نو  باور را 

( از حیث 1، باورهایی هستند که )«مشیای خطمشی هستهترجی ات خط(. »1999ساباتیه و جنکینز ـ اسمیت 

ها، مأخذ اصلی شکاف و ( در برخی زمان3اند و )( بسیار برجسته2رند )سیستم قرار داقلمرو در سراسر خرده

، باورهای «مشیای خطمشی هستهترجی ات خط(. »134: 1999)ساباتیه و جنکینز ـ اسمیت « اختالفند

                                                           
43 Relative authority.  
44Externalities.  
45 Governmental intervention.  
46Policy core policy preferences.  



 

10 
 

کنند، مشی چگونه باید باشد را ترسیم میسیستم خطاین که خرده 47هنجاری هستند که ت ویر ذهنی

 کنند. استراتژیک ائتالف را راهنمایی و به وحدت مت دان و پراکنده کردن مخالفان کمک می انداز رفتارچشم

مشی و ت دیق رشد اهمیت روابط بین شخ ی برای زمان با رشد ادبیات شبکه خطهم   ای مدافع.ائتالف

؛ تاچر 2003کاران ؛ اشنایدر و هم1995 49؛ پرون و میلوارد1985 48؛ گرانوونز2002تبیین رفتار انسان )هاولت 

های غیررسمی مستتر نفع درون شبکهکند که رفتار و باورهای ذیبینی می( چارچوب ائتالف مدافع پیش1998

مشی ساختاردهی کنندگان مهم خطها میان مشارکتگذاری تا حدی به وسیله شبکهمشیهستند و این که خط

کنند تا عناصر مشی تالش مینندگان خطککند که مشارکتشود. چارچوب ائتالف مدافع فرض میمی

 مشی واقعی برگردانند قبل از این که مخالفان بتوانند همان کار را انجام دهند. های باورشان را درون خطسیستم

مشی درون یک مدل چارچوب ائتالف مدافع از فرد، رهنمودهای ضمنی مهمی برای تغییر باور و خط

اعتمادی را میان میت پاالیشگرهای ادراکی و تخریب مخالفان، تعارض و بیسیستم دارد. به طور خاص، اهخرده

(. در نتیجه بسیار بعید است که 1972 51کند )جنیسها تشدید میرا درون ائتالف 50«اندیشیگروه»ها و ائتالف

 را تغییر دهند. « مشیای خطباورهای هسته»اعضای یک ائتالف داوطلبانه، 

مشی مشی را مشخ  کرد: یادگیری خطف مدافع دو مسیر برای تغییر باورها و خطچارچوب ائتال 1999نسخه 

مشی درجه تغییر باور میان برخی از های بیرونی. در نتیجه یکی از مقدمات برای تغییر خطم ور و تالطم

ساباتیه و کنندگان یا جایگزینی یک ائتالف غالب به وسیله یک ائتالف اقلیت است. در میان این خطوط، مشارکت

و تغییر «( مشیای خطباورهای هسته»رات در مشی عمده )تغیی( بین تغییر خط1999جنکینز ـ اسمیت )

                                                           
47 Image.  
48Grannovater.  
49Provan & Milward.  
50Group thinking.  
51 Janis.  
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های مشی م ور، و تالطماند. ا رات یادگیری خطمشی جزئی )تغییرات در باورهای  انویه( تمایز قائل شدهخط

 شوند. مشی ذیالً برجسته میبیرونی در تغییر باور و خط

های نسبتاً تناوب»مشی م ور را به عنوان چارچوب ائتالف مدافع، یادگیری خط  مش  محور.یری خطیادگ

کند که منبعث از تجربه و یا اطالعات جدید است و این که دغدغه، پایدار اندیشه یا  بات رفتاری تعریف می

 (. 123: 1999)ساباتیه و جنکینز ـ اسمیت « مشی استت قق یا بازبینی اهداف خط

مشی بر اساس سیستم باور چارچوب ائتالف مشی م ور برای ایجاد تغییر در باور و خطی خطظرفیت یادگیر

تر )هنجاری« مشیای خطباورهای هسته»و « ای عمیقباورهای هسته»سازی شده است. مدافع متغیر، فرضیه

های  انویه در برابر بودن( در برابر تغییر در پاسخ به اطالعات جدید بسیار مقاوم هستند. از طرف دیگر، باور

اند زیرا قلمرو نسبتاً م دود مستلزم قرائن و تغییر باور سازی شدهپذیرتر فرضیهمشی م ور آسیبیادگیری خط

آنجلس در های افراد از علل آلودگی هوا در لسکمتر میان افراد کمتر )معدودتر( است. برای مثال، تغییر برداشت

تواند منجر به تغییرات های بیرونی میتر است. در حالی که تالطمکلیت سادهایاالت مت ده آمریکا به عنوان یک 

مشی به صورت انفردی شود، یادگیری خط« مشیای خطباورهای هسته»سیستم و شتابان در ساختار خرده

ی باورها»تری بر باورهای  انویه دارد که نسبت به م ور ممکن است ده سال یا بیشتر طول بکشد و ا ر بزرگ

 «مشیای خطهسته

ترین ا ر شوک خارجی، بازتوزیع منابع یا باز و بسته کردن مهم   ای خارج  )بیرون (. ا یا تالط شوک

تواند منجر به جایگزینی یک مشی است که میسیستم خطها درون یک خردهمشیزنی تغییر خطمراکز چانه

های بیرونی ممکن (. شوک1993یه و جنکینز ـ اسمیت ائتالف اقلیتی به جای ائتالف از قبل غالب شود )سابات

 یک ائتالف مدافع غالب را نیز تغییر دهند. « مشیای خطباورهای هسته»است عناصر تغییر 
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ری که درون آن ( بست1در قالب ) 1999این بخش سه نکته مهم اضافه شده به چارچوب ائتالف مدافع را از سال 

مشی، مورد ب ث قرار ( دو مسیر برای تغییر عمده خط3شناسی منابع و )ه( گون2کنند، )ها عمل میائتالف

 دهد. می

شود آن است که این چارچوب م  ول یکی از انتقاداتی که همواره علیه چارچوب ائتالف مدافع مطرح می

یر ای نظهای ضمنیفرضاش در نظام تکثرگرایی آمریکایی است و تا حد زیادی بر پیشهای تجربیپیشینه

، احزاب سیاسی ضعیف، م افل 52گراهای مأموریتدهی شده، مؤسسهنفوذ خوب سازمانهای ذیگروه

برای وضع و اجرای تغییر عمده در  53ها )اکثریت واجد شرایط(گیری چندگانه و نیاز به ابر اکثریتت میم

ای الگوهای مشارکت م دود، ساالر دارهای شرکتها با رژیمفرضمشی استوار است. در عین حال، این پیشخط

 ای ضعیف متناسب است.ساختارهای ت میم بلند پایدار و قواعد ت میم اجماعی به ن وه

 مشی دارد: سیستم خطنمودار اصلی و اولیه چارچوب ائتالف مدافع دو مجموعه متغیر بیرونی برای خرده

و منابع طبیعی که صرفاً در حد بسیار کند ( پارامترهای  ابت سیستم )نظیر ساختار اجتماعی و قانون اساسی 1)

که غالباً در طی یک دهه  54( رویدادهای بیرونی )نظیر افکار عمومی و جابجاشدگی اقت ادی2کنند( و )تغییر می

شوند(. هر دوی این سازی میمشی فرضیهکند و به عنوان شرایط ضروری برای تغییر عمده در خطتغییر می

گذارند که به نوبه خود بر سیستم تأ یر میهای بازیگران خردهم دودیت مجموعه عوامل بر منابع و

ساختارهای »گذارند. ما خلق نوعی طبقه جدید متغیرها به عنوان سیستم تأ یر میگذاری درون خردهمشیخط

 کنند.  گری ایفاسیستم نقش میانجیدهیم تا بین پارامترهای  ابت سیستم و خردهرا پیشنهاد می« فرصت ائتالف

                                                           
52 nted agenciesorie –Mission .  
53 Super majorities.  
  ها را در اختیار دارند )م(. درصد رأی 50بیشتر از 

54 Economic dislocation.  
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گیریم )کریسی و همکاران از ادبیات اروپایی عاریه می 55«ساختارهای فرصت سیاسی»ما تا حد زیادی در باب 

های نسبتاً پایدار (. ساختارهای فرصت اشاره به ویژگی2000؛ کوبلر 1996 56؛ مک آدام، مک کارتی و زالد1995

گذارد. ما به عواملی توجه داریم سیستم تأ یر میهای بازیگران خردهیک حکومت دارد که بر منابع و م دودیت

 دهند. های مدافع را ت ت تأ یر قرار میکه قویاً منابع و رفتار ائتالف

از بیشتر به طور کلی، هر چه درجه اجما  مورد نیمش . . درجه اجماع مورد نیاز برای تغییر عمده در خط1

م ال ه را  وسازی از حیث اعضاء( را دارا هستند ا مستثنیگیری بیشتری )تهای همهها، مشوقباشند، ائتالف

 د.جستجو و اطالعات را با مخالفان خ وصاً برای حداقل کردن بد جلوه دادن مخالفان تسهیم کنن

که هر  57گیری( تعداد م افل ت میم1ین متغیر تابع دو متغیر است: )ا. درجه باز بودن سیست  سیاس . 2

( در دسترس بودن هر کدام از م افل. برای مثال 2ای باید از آنها م وبه بگیرد )عمده 58مشیپیشنهادیه خط

های ای، م افلهای منطقههای بسیار قدرتمند و دولتکشورهایی نظیر آمریکا با تفکیک قوا و حکومت

 کنند. گیری متعددی را خلق میت میم

کند. ا ر رچوب مفهومی کلی را فراهم میای از ا ر ممکن ساختارهای فرصت ائتالف در چاخالصه 7ـ2شکل 

گذاری مشیر خطتر و منابع مؤ ر بهای خاصاصلی از طریق برگردانیدن پارامترهای نسبتاً  ابت درون م دودیت

نیز تأ یر  های کوتاه مدتشود. ساختارهای فرصت ائتالف همچنین بر منابع و م دودیتدر بلندمدت م قق می

 گذارند. می

 

                                                           
55 Political opportunity.  
56McAdam, McCanthy & Zald.  
57 Decision making venues.  
58 Policy proposal.  
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 شناس  ساختار ای فرص   ائتالفونه: گ7ـ1جدول 

 باز بودن سیستم
 مشیدرجه اجما  مورد نیاز برای تغییر عمده در خط

 پایین متوسط باال

  متکثر متکثر باال

  پارلمانی شرکت ساالر اخیر متوسط

 دولت اقتدارگرا  شرکت ساالر سنتی پایین

 

مشی و عوامل بیرونی را نشان سیستم خطگیری چارچوب ائتالف مدافع نمودارهای ذیل که خردهاز ابتدای شکل

اند. بیشتر ( منابع، ترسیم کرده2مشی و )( باورهای خط1های مدافع را دارای )دهد، همیشه ائتالفمی

ل هیچ کدام بر منابع ائتالف تأکید اند ولی در عمهای باور متمرکز بودههای بعدی بر م توای سیستمپژوهش

شناسی منابع سیاسی عاریه گرفته ( در به کارگیری چارچوب ائتالف مدافع از نوعی گونه2005اند. سول )نداشته

کنیم که مشی ارائه میشناسی از منابع مرتبط با خطکند. ذیالً نوعی گونه( استفاده می1987شده از کلمن )

مشی عمومی استفاده هایشان برای ت ت تأ یر قرار دادن خطتوانند در تالشمشی میکنندگان خطمشارکت

 کنند. 

 هاالف. اختیار رسمی ـ قانونی برای اتخاذ ت میم

 ب. افکار عمومی 

 ج. اطالعات

 د. نیروهای قابل بسیج 



 

15 
 

 ه. منابع مالی

 59و. رهبری ماهرانه

سیستم به عنوان علت ضروری بر یک خرده های خارجی اعمالینسخه اصلی چارچوب ائتالف مدافع به شوک

تواند تأ یر انقالب ایران (. مثال آن می1988مشی تأکید داشت )ساباتیه و جنکینز ـ اسمیت تغییر عمده در خط

مشی آلودگی به علت توقف صدور نفت و انتخاب رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور بر خط 1979در سال 

سیستم تا حد زیادی به علت نقاط کور ن است که تغییر عمده درون یک خردهآمریکا باشد. منطق بنیادی آ

کند که در مقام و بد جلوه دادن مخالفان غیرممکن است. شوک خارجی م رکی برای تغییر ایجاد می 60ادراکی

 سیستم است. تعریف تا حدی خارج از کنترل بازیگران خرده

های مندرج در ادبیات طور خارجی تا حدی بر خردمایهمینهای داخلی و ههای ما برای اهمیت شوکبرهان

(. برای مثال بیرکلند 2004و  1998و  1997، بیرکلند 1995استوار است )کینگدون  61«رویدادهای برجسته»

های ها یا غفلتپذیری، شکستکنند؛ آسیبکند که رویدادهای برجسته توجه عامه را جلب میاستدالل می

کنند. این امر پتانسیل مشی تزریق میکنند؛ و اطالعات جدیدی را در آن فرآیند خطیمشی را برجسته مخط

 کند. مشی را فراهم میزند و پتانسیل تغییر عمده در خطمشی را به هم میکنندگان خطتعادل میان مشارکت

سیستم دهن یک خرتواند از دروهای داخلی عمده میکند که شوکنسخه جدید چارچوب ائتالف مدافع تأیید می

 مشی شود. تواند منجر به تغییر عمده در خطمشی رخ دهد و میخط

 کنند. های داخلی و خارجی منابع سیاسی کلیدی را بازتوزیع می. شوک1

                                                           
59 Skillful leadership.  
60 Perceptual blinders.  
61 Focusing events.  
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مشی در ائتالف )های( مدافع اقلیت را تأیید و تردید درون ائتالف ای خطهای داخلی باورهای هسته. شوک2

 دهند. غالب را افزایش می

( که در آنها 1990( )ساباتیه و پل کی 1980هایی وجود دارد )نظیر لیک تا هور در دهه به طور واضح موقعیت

ها مبارزه ها برای رسیدن به نوعی توافق مذاکره شده برای ایجاد یک تغییر در وضع موجود برای دههائتالف

ساالر به کار رود، های شرکتنهادهای جمعی و رژیمبایست در مطالعه اند. اگر چارچوب ائتالف مدافع میکرده

باید طوری اصالح شود که شرایطی که ت ت آن )در غیاب یک تالطم داخلی و خارجی عمده( توافقات مستلزم 

 های متخاطم طراحی شده، را نشان دهد. مشی میان ائتالفتغییرات در هسته اصلی خط

 

 


