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 مشی گذاری عمومی تبیین ثبات و تغییر در خط

 یان دی. جونز و فرانک آر. بوم گارتنر جیمز ال. ترو، برای

و  2در پی تبیین یک مشاهده ساده است: فرایندهای سیاسی عموماً از ویژگی ثبات 1نظریه تعادل گسسته

دهند. ایستایی نسبت به گذشته نشان می 4های مقیاس بزرگیبرخوردارند ولی گهگاهی انحراف 3گراییتدریجی

 دهند. ها نیز رخ میمشی است ولی بحرانهای خطنوعاً ویژگی بیشتر حوزه نسبت به بحران

کنیم؟ چندین رویکرد تا حدی مرتبط در ها را در یک نظریه تکی )واحد( تبیین میها و ایستاییچگونه گسست

حات تدریجی گذاری غالباً به صورت یکنواخت همراه با اصالمشیاند که اگر چه خطعلم سیاسی، قبالً متذکر شده

های شدید نسبت به های مهم و تکانهای در جریان است ولی به طور مرتب و منظم در پرتو انحرافو حاشیه

(. مضمون 1994 5؛ کلی1994؛ دود 1993، 1991؛ بوم گارتنر و جونز 1995شود )کینگدون پاره میگذشته پاره

های دولت میزان زیادی ابه( قواعد و سازماناین رویکردها آن است که سیستم نهادی یکسان )مش 6بخشوحدت

کنند. نظریه تعادل گسسته با قرار های کوچک و تعداد زیادی نقاط انحرافی از گذشته را تولید میاز همسازی

گیری عقالیی محدود این مشاهدات مشی روی یک مبنای دوگانه از نهادهای سیاسی و تصمیمدادن فرایند خط

و  7انگیزکند: تعریف موضوع بحثمشی تأکید مییه بر دو عنصر مرتبط فرآیند خطدهد. این نظررا بسط می

شوند و )به طرق مختلف( تعریف می 9انگیز در گفتمان عمومی. به موازاتی که موضوعات بحث8تدوین دستور کار
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توانند تقویت های موجود میمشیکنند، خطانگیز در دستور کار فراز و فرود میبه موازاتی که موضوعات بحث

 شوند یا زیر سؤال بروند. 

ها یا مشیایستایی خطدهد تا همهای تدوین دستور کار را بسط مینظریه تعادل گسسته صرفاً نظریه

 ها را تبیین کند.مشیهای خطگرایی را و هم گسستتدریجی

مشی از یاس بزرگ در خطو مق 10ایترین تبیین برای تغییرات حاشیهاز دیدگاه نویسندگان این فصل، روشن

شود، ترکیبی که الگوهای ثبات و بسیج یا گیری رفتاری منبعث میتعامل نهادهای سیاسی چندسطحی و تصمیم

 کند. های گسسته را خلق میتعادل

( ایده عقالنیت محدود را به قصد تبیین این که چگونه 1957و  1977و  1983و  1985هربرت سایمون )

کنند، شکل داد. او بین از جمله سازمان در حوزه کسب و کار خصوصی و دولت کار میهای انسانی سازمان

گیری فردی و سازمانی تمایز قائل شد. افراد در یک زمان توجه اطالعات در تصمیم 11پردازش موازی و سریالی

ی تصمیم مستعد ترند. برخی از ساختارهاها تا حدی منعطفدهند. سازمانهوشیارانه را به یک چیز اختصاص می

انگیز زمان، یعنی موازی هستند. برخی دیگر موضوعات بحثانگیز متعددی به صورت همبررسی موضوعات بحث

دهند. را به صورت سریالی یا به صورت نوبتی تکی یا به صورت چندتایی معدود در یک زمان مدنظر قرار می

انگیز که فراروی آنهاست را زمان، همه موضوعات بحثتوانند به صورت همها نمیهای سیاسی مانند انسانسیستم

توان به عنوان سازوکارهایی در نظر گرفت که به های سیاسی را میسیستمدر نظر بگیرند، از این رو خرده

 دهد به پردازش موازی قادر شوند. سیستم سیاسی اجازه می

دهند که ازش سریالی دولتی را شکل میدر ایاالت متحده نهادهای سیاسی کالن کنگره و ریاست جمهوری پرد

شود و در هر نوبت در شوند، بر سر آنها صحبت میانگیز بسیار مهم مد نظر قرار داده میدر آنجا موضوعات بحث
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مشی به نهادهای کالن سیاسی برای شود. موقعی که یک خطگیری میمورد یکی یا چند تا از آنها تصمیم

شود و از انگیز انجام میوعاً در محیط تعاریف در حال تغییر موضوع بحثکند نشیفت می 12پردازش سریالی

( آنگاه تغییرات عمده 185: 1994گیرد )جونز ها و عامه مردم به صورت گسترده مورد توجه قرار میطریق رسانه

یستم سهای یک خردهتوانند همیشه درون محدودهانگیز نمیکنند. موضوعات بحثمیل به رخ دادن پیدا می

. این امر فصل مشترک یا نقطه تالقی کنندسیاسی مدنظر قرار گیرند؛ بعضاً نیروهای کالن سیاسی مداخله می

مشی و نیازهای پردازش سریالی سیستم کالن سیاسی است که های خطسیستمهای پردازش موازی خردهقابلیت

کنیم را خلق مشی مشاهده میهای خطاز حوزههای غیرتدریجی تغییر و تحوالتی که ما غالباً در بسیاری پویایی

کند زیرا اصالح غالباً در مرحله کند. در عین حال دسترسی به دستور کار، تغییر عمده را تضمین نمیمی

 مشی است. های عمده خطشرط برای گسستشود. اما این دسترسی نوعی پیشگیری کم اثر میتصمیم

 مشی است. چوننفع است به بهترین وجه تجلی یک انحصار خطسیستم تحت تسلط یک ذیوقتی یک خرده

وعی فرآیند گوییم حاوی نسازد، میمند فشار برای تغییر را عقیم میمشی موفق به صورت نظامیک انحصار خط

مدت نسبت به ناپذیر نیستند. دیدگاه بلندمشی همیشه آسیبهای خطبازخورد منفی است. با وجود این انحصاری

توانند سقوط کنند. توانند ساخته شوند و میمشی میدهد که انحصارهای خطگذاری آمریکا نشان میمشیخط

 انگیز دارد. های موضوع بحثگذاری درون حوزهمشیشرایط آنها اثر مهمی بر خط

یک  انگیز مورد توجهدهد که یک موضوع بحثنظریه تعادل گسسته وقتی تعادل یا تقریباً ایستایی را نشان می

انگیز درون دستور کند که یک موضوع بحثهای عدم تعادل را تبیین میگیرد و وقتی دورهسیستم قرار میخرده

انگیز در دستور کار سیاسی کالن قرار قرار گیرد. موقعی که یک عرصه موضوعی بحث 13کار سیاسی کالن

گوییم که مشی شود و ما میدر خطتواند موجب تغییرات بزرگ گیرد، تغییرات کوچک در شرایط عینی میمی
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ت وقتی رخ (. بازخورد مثب2002برد )بوم گارتنر و جونز سیستم در نوعی فرایند بازخورد مثبت به سر می

هایی شود. ما از واژهتر شدن تغییر در آینده میدهد که یک تغییر، بعضاً یک تغییر معتدل، موجب گستردهمی

های چنین فرایندهایی استفاده برای مشخص کردن مختصه 15«ندوگوناثر ب»و  14«جنون در تغذیه»نظیر 

کند، گاهی اوقات شبیه یک ترموستات دمای کنیم. از طرف دیگر بازخورد منفی، ثبات در سیستم را حفظ میمی

 کند. پایدار در یک اتاق را حفظ می

اند که از ویژگی بازخوردهای مثبت را مطالعه کرده 16های تعاملی بزرگدانشمندان علم فیزیک، سیستم

 توانند منبعت از تغییرات نسبتاً اندک باشند. های فیزیکی نظیر زلزله میبرخوردارند. پدیده

ل تصاویر ذهنی انگیز دارای بازخورد مثبت خواهد بود یا خیر؟ تعامکند آیا یک موضوع بحثچه چیزی تعیین می

 مشی عمومی. کننده خطمحافل تدوینمشی و در حال تغییر خط

های عاطفی هستند. چنین تصاویری در حقیقت اطالعات ای از اطالعات تجربی و جاذبهمشی، آمیختهتصاویر خط

های مختلف تواند جنبهای میمشی یا برنامهگذاری(. محتوای واقعی هر خطمشیهستند )مواد خام فرایند خط

افراد مختلف را به طرقی مختلف تحت تأثیر قرار دهد. وقتی تصویری به طرز  تواندمتعددی داشته باشد و می

خورد. زمانی آمیز گره میمشی موفقیتمشی است، معموالً با یک انحصار خطوسیعی مقبول و عموماً حامی خط

ه مشی توافقی وجود ندارد طرفداران آن ممکن است )در حالی ککه بر سر راه صحیح توصیف یا فهم یک خط

مشی متمرکز شوند. کنند( بر مجموعه واحدی از تصاویر خطمشی میاشاره به مجموعه مختلفی از تصاویر خط
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 شود آمیز، به هر صید نیش زدن( به وسیله حیوانات شکارچی میحالتی است که در آنجا اشباع بیش از حد عرضه صید منجر به خوردن شتابان صید )جنون

 )م(. 
15 Bandwagon.  
 دهند شوند، متشابهاً به یک کاندیدا رأی میشوند فقط به این دلیل که دیگران سوار قطار میبه طور عامیانه مردم بدون تحلیل و حساب و کتاب سوار قطار می

نظر از باورهای دهند، صرفیشناختی است که بر اساس آن افراد عمدتاً کاری را به خاخطر آن که دیگران انجام مدهند. نوعی پدیده روانچون بقیه رأی می

 دهند )م(. آنها انجام می
16 Lange interactive systems.  
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ای کشور )آمریکا( با پیشرفت اقتصادی و تخصصی فنی پیوند داده شد، برای مثال، وقتی تصویر انرژی هسته

ویر خطر و آسیب محیطی را مطرح مشی را نشان داد. وقتی مخالفان تصاگذاری آن نوعی انحصار خطمشیخط

-82: 1991و  25-28: 1993ای شروع به سقوط کرد )بوم گارتنر و جونز مشی انرژی هستهکردند، انحصار خط

مشی نه تنها در تعریف و ( بعدها بر اهمیت تصویر خط1994بینیم، جونز )طور که در بخش بعدی می(. همان59

گیری فردی گذاری بلکه همچنین در فرایندهای سریالی و موازی تصمیممشیانگیز در خطبازتعریف موضوع بحث

 و جمعی در یک دموکراسی تأکید کرد. 

گرایی، تصویر مشی، تدریجیبه طور خالصه، سیاست خرده سیستم، سیاست تعادل است )سیاست انحصار خط

ر ست )سیاست تغییگر مقبول در سطح گسترده و بازخورد منفی(. سیاست کالن، سیاست گسست احمایت

 مشی رقیب، دستکاری سیاسی و بازخورد مثبت(. مقیاس بزرگ، تصویرهای خط

گیری فردی و جمعی است. از ای از تصمیممشی نظریه ضمنینظریه مستتر در نظریه تعادل گسسته تغییر خط

در توجه  مشی یا از تغییردر ترجیحات یا از تغییرهای مقیاس بزرگ در خطگیری، گسستنگاه تصمیم

مشی دولت در خط 17ایتوانیم تغییرات غیرحاشیهخیزد. اگر ترجیحات را نسبتاً ثابت تصور کنیم، چگونه میبرمی

توانیم موردهای ظاهری عکس گزینه انتخاب را )هنگامی که مطالعات را تبیین کنیم؟ به طور خاص، چگونه می

 ند(، تبیین کنیم؟دههیچ گونه تغییرات بزرگ در محیط خارجی را نشان نمی

به نوعی به  ها تدوین شد، ولیسیستممشی در خردههای تغییر خطمدل تعادل گسسته اصالتاً برای فهم پویایی

 گذاری تسری داده شد.مشیتر تغییر گسسته در خطفرموله کردن عمومی
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