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 مروري بر سیاستگذاري عمومی؛

 )واین پارسونز(

 
 

 

 

 چكیده

اي بر مقدمه ؛سیاستگذاري عمومی»اي از کتاب واین پارسونز با عنوان گزارش حاضر در مورد خالصه

است. در این کتاب نویسنده سعی کرده تا دو رهیافتی را که اغلب در  1«هانظریه و عمل تحلیل سیاست

رآیند ف شوند با یکدیگر ترکیب کند. این دو رهیافت شامل تحلیلنوشتارهاي دیگر از هم تفکیک می

و سیاستگذاري است. از این رسیاستگذاري و استفاده از فنون تحلیل و آگاهی براي سیاستگذاري و در 

هاي چهارگانه کتاب از دو مقوله سیاستگذاري در بخشفرآیند  هاي مختلف تحلیلدر بررسی چارچوب

 گسترده بهره جسته است:

اري وضع هاي سیاستگذشوند، تقویمچگونه مسائل تعریف می سیاستگذاري:فرآیند  تحلیل الف(

ها ارزیابی شده و به گردند و سیاستشوند، تصمیمات اخذ میبندي میها چارچوبگردند، سیاستمی

 آیند؛ اجر در می

این روش شامل استفاده از فنون تحلیلی و  سیاستگذاري:فرآیند  ب( تحلیل در درون براي

 هاست.گیري، ارزیابی و اجراي سیاستله، تصمیمتحقیق در تعریف مسئ

هاي مختلف تحلیل فرآیند سیاستگذاري است به مباحثی در بخش اول این گزارش که مربوط به چارچوب

ها، اخذ تصمیمات اخذ و ارزیابی بندي سیاستهاي سیاستگذاري، چارچوباز قبیل تعریف مسائل، وضع تقویم

ریف پردازد که مسائل، چگونه تعور کلی سیاستگذاري عمومی به این مسئله میطشود. بهها پرداخته میسیاست

ی، توان آن را مطالعه چگونگگیرند. اما میشوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاري جاي میو ساخته می

 هایی خاص نیز دانست. چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه

دهد و بدین ترتیب مطالعه می مسائل را تشخیصاي اهیت چندبعدي و چند رشتهسیاستگذاري م

. کار گیردمی اي چندچارچوبی را به خودها به شکلی گریزناپذیر چهرهسیاستگذاري و تحلیل سیاست

. انواع شوندمی بنديیندها، سیاقآکه چگونه مسائل و فردر وهله نخست، فهم آن است ها تحلیل سیاست

 سیاستگذاري، آگاهیفرآیند  روي طیفی از آگاهی درها اي از کنشتوان گسترهمی راها سیاستتحلیل 

 سیاستگذاري دانست.فرآیند  سیاستگذاري و آگاهی در موردفرآیند  براي

نه یک سیاست در زمی ها موضوع بخش دوم است. منشأتحلیل و توصیف مسئله در تحلیل سیاست

ی به شود، بستگمی گردد و چگونه تعریفمی ه چیزي مسئله محسوبشناخت یک مسئله است. اینکه چ

                                                 
1. Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis, 1995. 
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کنند. این پرسش که می دارد که سیاستگذاران به کمک آن به یک موضوع یا یک رخداد رجوعاي شیوه

ن یا شود، به اندیشه عینی بودمی یک موضوع چه هنگام به یک مسئله سیاسی یا سیاستگذاري تبدیل

ب ، در چارچوشودگردد. در واقع یک مسئله باید تعریف، ساختاربندي بازمیذهنی بودن ماهیت واقعیت 

 مرزهایی خاص قرار گیرد و سپس نامی به آن داده شود.

یکی از مهمترین مسائل و موضوعات قابل توجه در سیاستگذاري عمومی که پارسونز در فصل سوم 

. تحلیل گیري استبراي تصمیمها و تحلیل سیاستگیري فرآیند تصمیم کتاب به آن پرداخته، تحلیل

دانشگاهی است؛ البته نقطه تمرکز هر یک از این هاي و چارچوبها از رشتهاي تصمیم، شامل گستره

دانند که آن می گیري را چیزيقدرت، تصمیمهاي با یکدیگر متفاوت است. مدلها و چارچوبها رشته

فشار و آگاهی فنی یا هاي گروه هادي و سیاسی،نهاي را ساختارهاي قدرت شامل: طبقه، ثروت، جنبش

 سازند.می شکل داده و معینها ايحرفه

)تحلیل اجرا، ها تحلیل اجراي سیاست یکی دیگر از موضوعات قابل توجه و مهم در این کتاب

عه لارزیابی، تغییر و تأثیر( است که در فصل چهارم کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعه اجرا، مطا

وان گفت تمی گیرد و چگونه ممکن است برانگیخته شود. همچنینمی تغییر است: تغییر چگونه صورت

بیرونی و درونی نظام هاي که اجرا، مطالعه ساختارهاي کوچک حیات سیاسی است؛ چگونه سازمان

د که آیمی وجودکنند. سیاست زمانی بهمی رسانند و با یکدیگر تعاملمی سیاسی امور خود را به انجام

 آید.می شود که به وجودمی شود و زمانی اجرامی اجرا

 

 مقدمه

پر اهمیت از صنعت نشر دانشگاهی تبدیل شده است. دلیل این ادعا اي به جنبه 1مطالعات سیاستگذاري

سان سیاستگذاري دانست. بدین 2مرتبط با سیاستگذاريهاي توان شمار فزاینده عناوین نوشتهمی را

که را به خود اختصاص داده است. ها تحصیلی در بسیاري از رشتههاي مهمی از دروس و برنامه بخش

توان توانایی و ناتوانی همگان دانست. می یکی از دالیل ظهور سیاستگذاري عمومی را با چنین هیبتی

 ند.کنمیمختلف از طریق حد و مرزهاي قدیمی خود، سیاستگذاري عمومی را درک هاي زیرا رشته

عموم »از آن با عنوان  6تمرکز اصلی سیاستگذاري عمومی برخاسته از این فکر است که روزي دیویی،

ریف پردازد که مسائل چگونه تعمی طور کلی سیاستگذاري عمومی به این مسئلهیاد کرد. به« و مسائل آن

 توان آن را مطالعهمی گیرند. امامی شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاري جايمی و ساخته

                                                 
1. Policy Studies 

2. Policy 

3. Dewey 
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یا به گفته  1هایی خاص نیز دانستچگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه

 6تعریف کرد.« کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن»آن را  2،داي

 کاربست تحلیلبر نظریه و اي سیاستگذاري عمومی: مقدمه این گزارش شامل چهار فصل از کتاب

 از واین پارسونز است.ها سیاست

 و« سیاستگذاري»فصل اول مربوط به فراتحلیل است که شامل موضوعات و مطالبی از قبیل

 سیاستگذاري معناي چیست، خصوصی و عمومی بخش میانهاي به مثابه دو مفهوم، تفاوت« عمومی»

 رتحلیلگ نقش و سیاستگذاري علوم اندیشه و سیاستگذاري، السول رویکرد مشی{، توسعه}خط

 فرآیند تحلیلی،هاي چارچوبهاي ها، گونهسیاست تحلیل وها سیاست تحلیلگران ها، انواعسیاست

 زیابیار و ها، انتخابها و استعارهها، نقشهسیاستگذاري، مدلفرآیند  و سیاستگذاري، تحلیل و سیاسی

تحلیل هاي پیدا شده: تغییر در نقاط تأکید و چارچوب گم شده وهاي رویکردها، پارادایم یاها چارچوب

 سیاستگذاري است.فرآیند  ها: طراحی نقشهها و مراحل و چرخهسیاست

 و اريسیاستگذ تقویم مسئله، تنظیم توصیف تحلیل) میانی عنوان فصل دوم کتاب تحلیلی

است. این بخش به بررسی موضوعات و مطالبی از قبیل تحلیل و توصیف مسئله و  (سیاست گیريشکل

اجتماعی، افکار عمومی و سیاستگذاري عمومی، مسائل  تنظیم تقویم سیاستگذاري، رویکردهاي

میم گرایی، تصشناسی موضوعات سیاستگذاري، کثرتسیاستگذاري، گونه تقویم کنترلهاي نظریه

ها ، رویکردهاي نومارکسیستی و انتقادي، آگاهی و تقویم سیاستگذاري، سیاستنگرفتن و بُعد سوم قدرت

 ،مرزها حامی و تعادل مقطعی، تحلیل حد وهاي ها، ائتالفها، جریانبه مثابه نمادها، شبکهمسائل  و

 پردازد.المللی میهاي بینمؤلفه ،جهانی شدن و سیاستگذاري

 ايبرها سیاست تحلیل وگیري فرآیند تصمیم تصمیم )تحلیل فصل سوم مربوط به تحلیل

ا و هگیري: چارچوبگیري( است که به بررسی و ارزیابی موضوعات و مطالبی از قبیل تصمیمتصمیم

خاب گیري، رهیافت انتگیري، عقالنیت و تصمیمهاي مربوط به قدرت در تصمیماي، رهیافتهاي رشتهبافت

ل گیري، تحلی. شخصیت، شناخت و پردازش اطالعات در تصمیمگیري، رهیافت نهادینعمومی در تصمیم

 د.پردازها میها و تصمیمات عمومی و در نهایت به بررسی موضوع انتقادهایی از تحلیل سیاستسیاست

. در است (تأثیر و تغییر ارزیابی، اجرا، تحلیل) هاسیاست اجراي عنوان فصل چهارم کتاب تحلیل

عرضه [ تحویلهاي اجرا، سیستمهاي موضوعات و مسائلی از قبیل رهیافت این فصل به بررسی و مطالعه

ها: پلی میان نظریه و عمل، تغییر و تداوم در سیاستگذاري و وعده ، ارزیابی سیاست]و خدمات هاسیاست

  پردازد.می عمل: ارزیابی تأثیرات و نتایج و

                                                 
 .3: 1991. هایدن هایمر و همکاران،1

2. Dye 

 .1: 1991 . دای،3
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 فراتحلیلـ فصل اول 

. کندمی موضوعات و مسائل مهمی در سیاستگذاري عمومی اشارهواین پارسونز در بخش اول کتاب به 

 کند عبارتند از:می مهمترین نکاتی که در این بخش به آنها اشاره

 ،«عمومی»و « سیاستگذاري»مفاهیم . 1 

 ،هاي میان بخش عمومی و خصوصیتفاوت. 2 

 ،معناي سیاستگذاري. 6 

 ،سیاستگذاري رویکرد توسعه. 4 

 ،هاسیاست تحلیلگر نقش و سیاستگذاري علوم اندیشه و السول. 0 

 ،هاسیاست تحلیل وها سیاست تحلیلگران انواع. 3 

 ،تحلیلیهاي چارچوب انواع. 7 

 ،سیاستگذاري و سیاسی فرآیند. 8 

 ،سیاستگذاريفرآیند  و تحلیل. 9 

 ،هاو استعارهها ها، نقشهمدل. 15 

 ،هاتحلیل سیاستهاي تغییر در نقاط تأکید و چارچوب گم شده و پیدا شده:هاي پارادایم. 11 

 ،سیاستگذاريفرآیند  ها: طراحی نقشهمراحل و چرخه. 12 

 پردازیم.می از مهم ترین نکات بخش اولاي در زیر به خالصه

 

 « عمومی»و « سیاستگذاري»مفاهیم . 1

کند. واژه عمومی در می واین پارسونز در این بخش به تشریح مفهوم عمومی و خصوصی اشاره

شامل آن بعد از « عموم» نویسد که اصطالحمی سیاستگذاري عمومی به چه معناست؟ واین پارسونز

 شود که نیازمند تنظیم یا دخالت دولت یا جامعه بوده و عملی مشترک است.می انسانهاي فعالیت

ی خصوصی و عموم در مطالعه سیاستگذاري عمومی بسیار ضروري است که بحث تفاوت بین مفهوم

 تر بررسی کنیم.را در یک بافت تاریخی گسترده

هاست. آنها این دو حوزه را در در واقع مفاهیم عمومی و خصوصی مورد استفاده متعلق به رومی

دادند. از منظر اقتصاددانان سیاسی، مسئله می توضیح« res priva»و « res pubica»قالب دو واژه

کارگیري جایگاه خود را در به 1«منافع» ومی و خصوصی، در قالب واژهزدایی میان دو حوزه عمتنش

، در کشور «حوزه عمومی»یافت. به گفته هابرماس، در اوایل سده نوزدهم،  ـ در خصوص بازارـ اندیشه 

                                                 
1. Interest 
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 1و از خالل تمایزي بسیار شفاف میان قدرت عمومی و عرصه خصوصی توسعه یافت. یسانگل

انگاشتند، در تمامی می آنچه اقتصاددانان سیاسی، آن را خصوصینفوذ سیاستگذاري عمومی در 

ریزي شهري، همگی زش، بهداشت، رفاه، مسکن و برنامهرخ داد. آمو2«زندگی اجتماعی» هايعرصه

 6موضوع تنظیم یا دخالت دولت شدند.

دستخوش تغییري عمیق شد. « خصوصی»و « عمومی»در اوایل سده بیستم، مفهوم لیبرال 

 مسائل را با این نگاه انگلیسسم نوین به روایت دیویی در آمریکا و هاب هاوس و کینز، در لیبرالی

ود بپردازد که به حال خ« خصوصی»و « عمومی» تواند به همگرایی منافعمی نگریستند که بازار زمانیمی

 ن،حکومت کردتر از رها شود تا نظمی خود به خودي به وجود آید. از نگاه لیبرالیسم نوین، شکل عملی

 توانست کلید حل ستیز میان ادعاهاي خصوصی و عمومی باشد.می

 

 میان بخش عمومی و خصوصی هاي تفاوت. 2

 4لیو.اف.بابرپردازد. دبمی واین پارسونز در تشریح تفاوت بین مفهوم خصوصی و عمومی به دیدگاه دبلیو بابر

 شوند:می شخصه از هم متمایزعقیده دارد که بخش عمومی با بخش خصوصی با چندین م 0و 

 روبرو بودن بخش عمومی با کارهاي پیچیده؛ الف(

 روبرو بودن بخش عمومی با مسائل بیشتر در اجراي تصمیمات؛ ب(

 کار گرفتن افراد بیشتر؛به (ج

 بیشتر؛هاي و تواناییها در نظر گرفتن فرصت (د

 جبران ناکامی بازار؛ (هـ

 اعمال استانداردهاي تعهد و تطابق با قوانین سخت؛ (و

 توجه به منافع عمومی؛ (ز

 نیاز به حمایت عمومی.ح( 

 

 معنا و مفهوم سیاستگذاري. 3

یکی از نکاتی که باید در بحث سیاستگذاري عمومی به آن توجه کرد، بحث تعریف مفهوم سیاستگذاري 

در زمینه انتخاب میان دو راه جایگزین « نوعی آگاهی هوشمندانه» است. درور معناي سیاستگذاري را

                                                 
 .1999. هابرماس، 1

2. Social Life 

 .1991. ن.ک: هایدن هایمر و دیگران،3

4 .W.F.Baber 

 .11: 1993. ماسی؛5
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از مقاصد سیاسی است که اي یا مجموعهها ها، طرحاز فعالیتاي یا مجموعه 1داند.می «براي اداره جوامع

 2گیرد.می قرار« امور اداري» در مقابل

 

 توسعه رویكرد سیاستگذاري. 9

رد کند، توسعه رویکمی تاب سیاستگذاري عمومی به آن اشارهنکته مهم دیگري که واین پارسونز در ک

باید در بافت عقالنیت سیاسی و حکومت به مثابه یک ها سیاستگذاري است. توسعه تحلیل سیاست

فعالیت سیاستگذاري جاي داده شود. این مفهوم روشنگر که جهان سرشار از معماها و مسائلی است که 

دهد. یم سیاستگذاري را شکل دشود، پیشینه رشد رویکرمی انسان حلاز خالل کاربست خرد و دانایی 

؛ دمحور به تصویر کشیتوانیم توسعه علوم سیاستگذاري را در شکل یک حکومت داناییمی بنابراین

 هايشود تا آن که راه حلمی حکومتی که در آن به کسب حقایق و دانایی در خصوص مسائل پرداخته

 بهتر شکل گیرند.

 

 هاسول و اندیهه علوم سیاستگذاري و نقش تحلیلگر سیاستال. 5

از  ردازد.پمی پردازان مشهور علم سیاست به نام السولواین پارسونز، در کتابش به نظرات یکی از نظریه

 نظر السول، علوم سیاستگذاري شامل موارد زیر است:

 شود،می سیاستگذاري بررسیفرآیند  هایی که به کمک آنهاروش .1

 نتایج مطالعه سیاست، .2

 6.کنندمی این رشته که مهمترین نقش را نیازهاي هوش و دانایی در زمان ما ایفاءهاي یافته .3

یک دانشمند علوم سیاستگذاري معاصر خود را یک ادغام کننده دانایی و عمل »از دیدگاه السول 

توان  در هر زمانها راد و گروههایی که افکند؛ یک متخصص تأثیرگذاري بر تمامی انواع عقالنیتمی تلقی

 4.«دارندآن را 

و توان آنها را در دمی پردازد که به گفته ويمی السول به دو رویکرد اساسی در علوم سیاستگذاري

 سیاستگذاري تعریف کرد:فرآیند  سیاستگذاري و دانشفرآیند  اصطالح دانش در

 پردازد.فرآیند می دانش براي این سیاستگذاري وفرآیند  ها: به دانش موجود درتحلیل سیاست 

  0ردازد.پگیري و اجراي سیاستگذاري عمومی میسیاستگذاري: به دانش درخصوص شکلتحلیل فرآیند 
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 هاو تحلیل سیاستها انواع تحلیلگران سیاست. 6

از  «چهل تکه»اي حوزهها است. تحلیل سیاستها ترین نکته در این بخش تعریف تحلیل سیاستمهم

ها، تحلیل سیاست» گوید:می مختلف است. وایلداوسکی، در این زمینههاي و مدلها ها، نظریهرشته

گوناگون تعیین نکرده، بلکه به واسطه هاي خرد کاربردي است که محتواي آن را مرزهاي رشتهاي حوزه

رتاً نیازمند ها، ضروتحلیل سیاست 1شود.می آنچه مناسب شرایط زمانی و سرشت مسائل است، تعیین

 است. 2یک رویکرد چندچارچوبی

این  6هاست. مرل من،و گونهها السول شامل شماري از نقشها مفهوم تحلیلگر یا دانشمند سیاست

 زیر بررسی کرده است:هاي موارد را در قالب واژه

 شخصیت سیاسی یک پزشک با، 

 یک مهندس اجتماعی، 

 یک گردآورنده اطالعات، 

  اداره امور عمومی.یک دانشجوي حوزه 

 

 تحلیلیهاي انواع چارچوب. 7

ه پردازد کمی تحلیل در علوم سیاستگذاريهاي واین پارسونز در این بخش به مهمترین انواع چارچوب

چارچوب در واقع ترسیم مرز در اطراف واقعیتی است که به صورت مشترک در  پردازیم.می در زیر به آن

 رار دارد.اختیار یک گروه یا یک اجتماع ق

کنند که تحلیل می چنین پیشنهاد 4روشن در این حوزه، بارو و دریزک،هاي بنديدر یکی از طبقه

از پنج حوزه اقتصاد رفاهی، انتخاب عمومی، ساختار اجتماعی، پردازش اطالعات و فلسفه ها سیاست

 شود.می سیاسی معروف تحلیل تشکیل

 چارچوب تحلیلی اقتصاد رفاهی 

شود، اقتصاد رفاهی نقطه مهمی از تحلیل می مستقیمی که از سودگرایی میل و بنتام، ترسیمدر خط 

دهد. اقتصاد رفاهی به شکلی گسترده در می سیاستگذاري و براي آن تشکیلفرآیند  را درها سیاست

را  ريگیتصمیم شود تا میزان عقالنیت و کارآمديمی اقتصاد رفاهی واردهاي و مدلها کاربست نظریه

 افزایش بخشد.

  

                                                 
 .11: 1999 . وایلداوسکی،1

2. Multi-frame Approach 

 .1991. مرل من، 3

 .1999. بارو و دریزک، 4
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 چارچوب تحلیلی انتخاب عمومی 

غیربازاري یا فقط کاربرد علم اقتصاد در علوم گیري تصمیم توان تحت عنوان اقتصادمی انتخاب عمومی را

سیاسی تعریف کرد. موضوع انتخاب عمومی همان موضوع علوم سیاسی است: نظریه دولت، قواعد 

 1دهندگی، دیوانساالري و غیره. رأي

 چارچوب تحلیلی ساختار اجتماعی 

شناختی است. رویکردهاي ساختار اجتماعی شامل تحلیل سیاستگذاري عمومی در قالب نظریه جامعه

شناسان سهم بزرگی شناسی در تحلیل مسائل اجتماعی داراي اهمیت فراوانی است. جامعهسهم جامعه

 دهند.می شناسی آگاهی به خود اختصاصها، نهادها و جامعهجامعه، سازمان را در فهم ما از قدرت در

 چارچوب تحلیلی پردازش اطالعات 

دانشگاهی، سخت و شدید بوده است. هاي از نگاه  بارو و دریزک، دستیابی این چارچوب به گستره رشته

، به قضاوت، انتخاب ها...سازمان ه چگونه افراد ودر این ک»کنند: می تحلیلگرانی که با این چارچوب کار

 2.«یابند، منفعتی مشترک دارندمی ارتباط با اطالعات و حل مسائل دست

 سیاستگذاري عمومی در چارچوبی مدیریتی 

کند که نقطه تمرکز رویکرد مدیریت، پیشبرد کارآیی، کارآمدي و اقتصاد بخش می واین پارسونز بیان

 رفتند.می است که زمانی فقط مختص بخش خصوصی به شمارعمومی از طریق استفاده از فنونی 

این اندیشه را که مفاهیم  6،گرایی، خواه به مثابه ابزار کنترل یا یک ایدئولوژيانتقادهاي مربوط به مدیریت

کارگیري در اداره بخش عمومی در یک جامعه لیبرال مدیریت بخش خصوصی براي بههاي و روش

 برد.می الؤدمکرات مناسب است، زیر س

 فلسفیهاي چارچوب 

شناختی( تحلیل سیاستگذاري عمومی، سهمی بس بزرگ )اخالقی، هنجاري، روش سهم بعد فلسفی

توان داستانی از فلسفه سیاسی ساخت و به کمک آن نشان داد که چگونه مالحظه می است؛ البته

 دور بوده است.هاي جنبه محوري از نظریه سیاسی از گذشته« مسائل»و « هاسیاست»

پردازان اجتماعی( که کارهایشان، تأثیر مهمی بر سیاستگذاري هفت گروه از فالسفه )یا نظریه

شامل ماکیاولی و ها دهیم. این گروهمی داشته یا دارد را مورد توجه قرارها عمومی و تحلیل سیاست

 .شوداتزیونی و هابرماس میبیکن، بنتام و میل، جیمز و دیویی، راولز و نوزیک، کارل پوپر، هایک، 
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 ماكیاولی و بیكن 

توانست به یک دانش نزدیک می شد و مطالعه آنمی از دیدگاه ماکیاولی، دولت یک تکنیک محسوب

فظ تعادل ح برايشود. از نگاه ماکیاولی، سیاست فعالیتی براي حفظ قدرت بود و براي بیکن،  فعالیتی 

و اقتدار. در واقع، بحث بیکن، این بود که پیشرفت در گرو  سازمان یافتن آگاهی علمی و حکومت کردن 

ها محور است. حکومت در کار هنر پیچیده و کاربست قضاوتي سازمان دادن سیاستگذاري داناییبرمبنا

 هاست.و آگاهی

 گراییبنتام و میل: سهم فایده 

ل روند، بر آن است که اصمی که جرمی بنتام و جیمز میل از برجستگان آن به شمار گراییاندیشه فایده

دولتی هاي فردي و سیاستهاي سود، یعنی بیشترین خیر براي بیشترین افراد، باید به منزله بنیان کنش

 محسوب شود.

 جیمز و دیویی: عمل گرایی و توسعه علوم سیاستگذاري 

گرایی افراطی منبعی از الهام براي نسلی بود که اعتقاد داشت پیشرفت و برچسب جیمز با عنوان عمل

گرایی براي دیویی، بردن نسل بشر امري ممکن است. عملو فرآیندهایی براي پیش ها اتخاذ سیاست

 شد.می روشی از تجربه اجتماعی و شکلی از آموزش آزمایش و خطا محسوب

 دو نظریه درخصوص عدالت ؛راولز و نوزیک 

خصوص مباحث فلسفه سیاستگذاري عمومی به م را دربزرگترین نقش و سه 1975راولز و نوزیک، از دهه 

گرایی در حوزه رفاه، مدلی با دستمایه قرار دادن اندیشه فایده 1اند. نظریه عدالت راولز،خود اختصاص داده

عدالت در نتایج و برابري در ریخت که توجه آن بر پدیده انصاف بود. دنیاي راولز، خواهان از عدالت را پی

 هاي زندگی همانندي نیز برخوردار باشند.هاي همسان باید از فرصتهاست. افراد داراي تواناییفرصت

الت عد برخالف مفهوم عدالت راولز، به معناي توزیع منصفانه نتایج، نوزیک، بر این باور است که

ه چعدالت در فلسفه نوزیک، نه بر آن توزیعی در عالم نظري یا در دنیاي واقعی دستاورد چندانی ندارد.

 منصفانه است، بلکه بر آنچه مردم سزاوار آنند قرار دارد.

 كارل پوپر و مدل مهندسی تدریجی 

 سهم پوپر، در فلسفه سیاستگذاري عمومی، سهمی دوگانه است:

شناسی، او اعتبار برداشت استقرایی بیکن، از علوم، یعنی مشاهده حقایقی را در سطح روش (اول

 ال برد. ؤند زیر سشومی و قوانین عمومی از آنها منتجها که نظریه

اسی سیگیري تصمیم او از روشی از سیاستگذاري عمومی دفاع کرد که هدف آن، نزدیک کردن (دوم
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رویکرد علمی به سیاستگذاري این بود که پیشرفت اجتماعی  نتیجه این 1به رویکرد علمی حل مسئله بود.

د و پوپر آیمی از تجارب آزمون و خطا به دستاي نتیجه تغییرات بزرگ یا کلی نیست، بلکه در پی چرخه

 6کند.می یاد 2به دنبال روسکد پاوند، از آن با عنوان مهندس اجتماعی تدریجی

 بحث هایک در مورد بازار و انتخاب فردي 

فکري بانفوذ از جمله هاي بخش ایجاد بسیاري از اتاقو الهام 4فکرهاي هایک، بنیانگذار یکی از اولین اتاق

موسسه امور اقتصادي بود. او عقیده داشت آگاهی انسان چنان محدود و پاره پاره است که اعتقاد به 

میماتی اجتماعی یا تصمیماتی آوري اطالعات نیازمند تصتوانایی دولت، حکومت یا دیوانساالري در جمع

 است که باید آزادي انتخاب فردي و بازار در آن دخالت کند.

 گراییاتزیونی و اجتماع 

گرایی به منزله چارچوبی براي سیاستگذاري به سوي یک راه میانه، بین بندي اتزیونی، از اجتماعقالب

و ابازار ازسوي دیگر است. از نظر  نیروهايسو و تکیه صرف بر اط در تنظیم و نظارت دولتی از یکافر

ل اند که شامو دولت قرار گرفتهنهادهایی است که میان فرد  يسیاستگذاري عمومی در پی ارتقا و احیا

 شود.می داوطلب؛ همسایگان و اجتماعاتهاي خانواده؛ سازمان

 هابرماس و عقالنیت ارتباطی 

 رآیندپذیري عینی مرتبط باشد، بلکه فه با اثبات یا ابطالخرد از نگاه هابرماس فرآیندي منطقی نیست ک

هایی در عرصه نظري و است. عقاید هابرماس داراي داللت« دستیابی به فهم در یک بافت اجتماعی»

فت گ عملی براي سیاستگذاري عمومی است. این عقاید در سطح نظري، نیاز به توجهی بیشتر به زبان،

 «موقعیت گفتگوي آرمانی»جمله هابرماس ازهاي د. در سطح عملی نظریهسازمی و گو و بحث را آشکار

تواند منجر می دهد چیزي کهمی تحلیلی نوین و فرآیندهاي نهادین را افزایشهاي جستجو براي روش

 بندي و عرضه سیاستگذاري عمومی شود.ارتباطی براي قالب -سازي رویکردي میانبه بهینه

 

 فرآیند سیاسی و سیاستگذاري . 8

پردازد. این چارچوب از رویکردهاي می سیاسی و سیاستگذاريفرآیند  واین پارسونز در این بخش به

ح کرد. از توان تشریمی دهند چگونه بافت سیاسی سیاستگذاري رامی گوناگونی تشکیل شده که نشان

 توان بازشناخت:می این رهگذر، شش رویکرد اصلی را
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2 .Gradual Social Engineering  

 .1919. پوپر، 3

 .1949. جامعه مونت پرلین، 4
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یا پی آیندها در ها از گاماي سیاستگذاري را به مثابه مجموعهفرآیند  :ايهاي مرحلهرویكرد .1

 آورد.می نظر

و نخبگان و شیوه ها بر قدرت و توزیع آن در میان گروه :گرابهنخ -گرارویكردهاي كثرت .2

 یابد.می شکل دادن به سیاستگذاري تمرکز

مارکس و مارکسیستی براي هاي در زمینه کاربست اندیشه :ماركسیستیرویكردهاي نئو .3

 داري است.سیاستگذاري در جامعه سرمایهفرآیند  تشریح

 جدیدي همچونهاي سیاستگذاري را در قالب استعارهفرآیند  :رویكردهاي خرده سیستمی .9

 کند.می تحلیل« هاخرده سیستم»و « اجتماعات»، «هاشبکه»

 آزماید.فرآیند سیاستگذاري را در قالب زبان و ارتباطات می :ريرویكردهاي گفتگوي سیاستگذا .5

دید و جاي که البته از رویکردهاي دیگر، توسعه کمتري یافته، اما به مثابه مجموعه :نهادگرایی .6

 سیاستگذاري ظاهر شده است.فرآیند  مهم از رویکردهاي

 

 سیاستگذاريفرآیند  تحلیل و. 4

گاهی سیاستگذاري، آفرآیند  بر طیفی از آگاهی درها از کنشاي توان گسترهمی راها انواع تحلیل سیاست

ی نسیاستگذاري دانست. گوردن و دیگران، انواع گوناگوفرآیند  سیاستگذاري و آگاهی در موردفرآیند  براي

 اند:را در کنار این طیف قرار داده

 الف(تحلیل سیاستگذاري

 این تحلیل شامل موارد زیر است:

این تحلیلی است در زمینه چگونگی، چرایی، چه موقعی و براي چه کسی ساخته  ن سیاست:تعیی. 1

 شدن سیاست.

این تحلیل شامل توصیفی از یک سیاست خاص و چگونگی توسعه آن در زمینه  سیاست: محتوي .2

 پیشین است.هاي سیاست

 ب(تحلیل براي سیاستگذاري

 گیرند:در این تحلیل موارد ذیل مورد توجه قرار می 

هایی با هدف تأثیرگذاري بر تقویم سیاستگذاري در برگیرنده تحقیقات و بحث حمایت از سیاست:. 1

 درون یا بیرون دولت است.

 .هاي سیاستگذاري استهدف آن تغذیه فعالیتشکلی از تحلیل بوده و  اطالعات براي سیاستگذاري:. 2
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 هاو استعارهها ها، نقههمدل. 13

معتقد است که در تحلیل سیاستگذاري عمومی باید قادر به سازماندهی عقاید و مفاهیم واین پارسونز 

تی به سازي پرداخت. وقادهخود باشیم. دنیا مکانی پیچیده است و براي فهم این پیچیدگی باید به کار س

سیاستگذاري و ایم. براي فهم دنیاي پرداختهها و نقشهها پردازیم ما به ساخت مدلمی سازيکار ساده

 نیازمندیم.ها اندیشیدن یا مدلهاي به شیوهها تحلیل سیاست

 هااستفاده از مدل

 1گیري: گراهام آلیسونتصمیمهاي مدل 

به انجام رسیده، کار گراهام آلیسون، در گیري تصمیم یکی از مهمترین کارهایی که در خصوص تحلیل

نشان ( است. تحقیق آلیسون در پی 1971) جوهره تصمیم( با عنوان 1932مطالعه بحران موشکی کوبا )

مختلف، تفاسیري بسیار گوناگون از حوادثی که جهان را تا مرز « هايعینک»دادن آن است که چگونه 

 د.کنمی کشاند، عرضهاي جنگ هسته

 2سازمان: گرت مورگانهاي استعاره 

 بهرهها براي کشف و فهم سازمانها استعاره یاها مثالی متأخر از افرادي است که از چارچوب 6مورگان،

ا شوند و بمی در آن واحد، شامل چیزهاي بسیارها کند که سازمانمی گیرند. او بر این نکته تأکیدمی

 به شکلی محسوس متفاوت خواهد بود.ها گیریم، فهم ما از سازمانمی که به کاراي توجه به استعاره

 یا رویكردهاها انتخاب و ارزیابی چارچوب 

، اي که باید به آن توجه کردترین نکتهیلی در امر سیاستگذاري عمومی مهمهاي تحلبعد از تشریح چارچوب

اهی، دانشگهاي اي انباشته از رویکردها، رشتهگذاري عمومی حوزهو ارزیابی این رویکردهاست. سیاستانتخاب 

 ها دخالت دارد؟ارزیابی یا آزمون، چارچوبهاست. چه چیزي در انتخاب، ها و نقشهها، استعارهمدل

دهد و بدین ترتیب مطالعه می مسائل را تشخیصاي سیاستگذاري ماهیت چندبعدي و چند رشته

. کار گیردمی چندچارچوبی را به خوداي به شکلی گریزناپذیر چهرهها سیاستگذاري و تحلیل سیاست

 شوند.می 4یندها، سیاق بنديآنه مسائل و فردر وهله نخست، فهم آن است که چگوها تحلیل سیاست

توانیم با آنها یک نظریه را ارزیابی کنیم عبارتند از: می هایی کهمالک  0به عقیده پاریش و رینولدز،

 انسجام، همسازي و ضرورت.

 

                                                 
1. Graham Allison 

2. Gareth Morgan 

 .1991. مورگان، 3

4. Contextualize 

 .1993. پاریش و رینولدز، 5
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 هاسیاستتحلیل هاي گم شده و پیدا شده: تغییر در نقاط تأكید و چارچوبهاي پارادایم. 11

موضوع بیش از گذشته این چنان تغییر کرده که ها طی سال 1گیري سیاستگذاريجهت نقطه تأکید

گوناگون گردیده است. از این رهگذر سه جنبه کلیدي از این رویکرد در حال تغییر درخصوص نظریه و 

 قابل بیان است:ها عمل در حوزه تحلیل سیاست

 رفتارگرایی،گرایی و رهایی از شیفتگی نسبت به رویکرد اثبات .1

 ،و فنون مربوط به بازار و مدیریتها شیفتگی نسبت به اندیشه .2

 سیاستگذاري.فرآیند  جدیدهاي توسعه مدل. 3

 رهایی از شیفتگی نسبت به اثبات گرایی 

در سال  ،آمیگرایی داشت. براساس دیدگاه اثباتهاي توسعه اولیه رویکرد سیاستگذاري ریشه در فرضیه

دهد، به رغم این می ادامهها گرایانه به سلطه خود در تحلیل سیاستاثباتهاي شناسی: روش 1984

 روشنفکري آنها، حداقل یک دهه پیش رو به افول گذارده بود.هاي حقیقت که بنیان

را با دشواري روبرو ساخته، برخاسته از ها گرایی که تحلیل سیاستمنبع مهمی از انتقاد علیه اثبات

ها کارل پوپر بود. وي بر این باور بود که اساساً علم بیش از آنکه به دنبال اثبات این نظریههاي اندیشه

 پذیري آنهاست.باشد، در پی ابطال

 شور و اشتیاق براي بازار و مدیریت 

اند. و مدیریت ارتباط نزدیک بسیاري به یکدیگر پیدا کردهها به این طرف، تحلیل سیاست 1935از دهه 

 سیاستگذاري، مسئلهفرآیند  و مطالعهها نقطه تأکید تحلیل سیاست 1935دهههاي طی سال

محور نسبت به نقش دولت در زمینه جامعه و اقتصاد،  -بود. در کنار رشد رویکردهاي بازارگیري تصمیم

 تغییر دیگري به سوي نگاه به اداره امور عمومی به منزله مدیریت عمومی صورت گرفت.

 سیاستگذاريفرآیند  الگوهاي جدید 

 هایی که ضمن آن، نهادها، سیاستگذاري و نتایج آن را شکلینده به روشآفزاي عالقه 1985در دهه 

شبکه جدید و کشف دوباره نهادها بیشترین میزان تغییر سیاستگذاري هاي وجود آمد. استعارهداد، بهمی

ر تتر و چندچارچوبینهایت متفاوتبیاي عمومی را طی دهه گذشته با خود حمل کرده است: این عرصه

 وجود داشت. 1975از آن است که از زمان السول، تا اواخر دهه 

  

                                                 
1. Policy Directing  
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 سیاستگذاريفرآیند  ها: طراحی نقههمراحل و چرخه. 12

پردازد. یم چرخه سیاستگذاري یکی از مهمترین نکاتی است که واین پارسونز در این بخش به تشریح آن

، عقالنیگیري تصمیم ها،ینده در مورد چارچوب غالب در تحلیل سیاستآمشکل فزبه رغم وجود نوعی 

 سیاستگذاري وفرآیند  براي تحلیلاي اي، همچنان به مثابه پایهیا رویکرد مرحله 1چرخه سیاستگذاري

 شود.می سیاستگذاري محسوبفرآیند  تحلیل در/ و براي

 کنیم:ند سیاستگذاري کاربرد دارند اشاره میهایی که در تحلیل فرآیدر زیر به برخی از چرخه

شامل هوش، طراحی  2مراحل تعریف شده سیاست تصمیم از دیدگاه اچ.اي.سیمون، رفتار اداري،ـ 

 شود.و انتخاب می

شامل هوش، جلو  6تصمیم،فرآیند  مراحل تعریف شده سیاست تصمیم از دیدگاه اچ.دي.السول،ـ 

 شود.رفتن، تجویز، تقاضا، کاربست، پایان و ارزیابی می

 
 تحلیل میانیـ فصل دوم 

. کندمی واین پارسونز در بخش دوم کتاب به موضوعات و مسائل مهمی در سیاستگذاري عمومی اشاره

 کند عبارتند از:می مهمترین نکاتی که در این بخش به آنها اشاره

 سیاستگذاري؛ تقویم تنظیم و مسئله توصیف و تحلیل .1

 اجتماعی؛ لئمسا رویکردهاي .2

 عمومی؛ سیاستگذاري و عمومی افکار .3

 سیاستگذاري؛ تقویم کنترلهاي نظریه .9

 سیاستگذاري؛ موضوعات شناسیگونه .5

 قدرت؛ سوم بعد و نگرفتن تصمیم گرایی،کثرت .6

 انتقادي؛ و نومارکسیستی رویکردهاي .7

 سیاستگذاري؛ تقویم و آگاهی .8

 نمادها؛ مثابه به لئمسا وها سیاست .4

 مقطعی؛ تعادل و حامیهاي ائتالف ها،جریان ها،شبکه .13

 حدومرزها؛ تحلیل .11

 المللی.بینهاي لفهؤم: سیاستگذاري و شدن جهانی .12

                                                 
1. Policy Cycle 

 .1949.اچ.ای.سیمون،  2

 .1911. اچ.دی.السول، 3
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 تحلیل و توصیف مسئله و تنظیم تقویم سیاستگذاري. 1

است  پردازد. او معتقدمی عمومیواین پارسونز در این بخش به توصیف و تحلیل مسئله در سیاستگذاري 

شود یم یک سیاست در زمینه شناخت یک مسئله است. این که چه چیزي یک مسئله محسوب که منشأ

ع دارد که سیاستگذاران به کمک آن به یک موضواي شود، بستگی به شیوهمی و چگونه یک مسئله تعریف

 کنند.می یا یک رخداد رجوع

 

 اجتماعیمسائل  رویكردهاي. 2

 شناسی عبارتند از:ئل اجتماعی در جامعهترین رویکردهاي مسامهم

 1رویكرد اثباتی 

توان نشانه آغاز تحلیل نوین می اجتماعی که در قرن نوزدهم توسعه یافت،مسائل  نگرانی ازبر اثر 

اکتاویا  4،فلورانس نایتینگل 6،سر ادوین چادویک 2،هیومی هنري در نظر آورد. افرادي مانندها سیاست

هاي بیت ریس و سیدنی وب و در رأس همه چارلز بوث، درباره این احتمال که داده 3،ویلیام بوریج 0،هیل

 شوند، بسیار خوشبین بودند.می منجرمسائل  تجربی علمی، سرانجام به حل

 شناختیاجتماعی: رویكردهاي جامعهمسائل  مطالعه 

توان آنها را می حقایق بودند که به کمک شیوه علمی در واقع همانمسائل  گراییاز دیدگاه اثبات

این  نسخه مقابل بود.مسائل  به معناي حلها گیري کرد و با آنها ارتباط برقرار نمود و تحلیل علتاندازه

به یک را به مثامسائل  کرد، رویکرد کارکردگرا بود کهمی به مثابه حقایق عینی یادمسائل  مفهوم که از

 ند باشد، قادر بودمی . سیاستگذاران با شناسایی شرایطی که منجر به عدم کارکرددانستمی سیستم

 آشکار یا پنهان ارتباط برقرار کنند.مسائل 

 -لئشد. از نگاه دورکیم، مسامی این رویکرد از دو منبع، امیل دورکیم و تالکوت پارسونز، تغذیه

ناپذیر و ضروري بودند. ائل اجتماعی اجتنابمس داشت و« نظام اجتماعی»در « کارکردي»حالتی  -انحراف

کرد. از این منظر، مسائل اجتماعی تنظیم و عدم می پارسونز جوامع را متمایل به سوي تعادل تحلیل

ز رویکر کارکردگرا، منبع اصلی انتقاد ا آورد.می وجودحتمالی در یک نظام اجتماعی را بهکارکردهاي ا

 قرار داشت.« جیمز، دیویی و مید»ه تحت تأثیر گرایی نمادین است کرویکرد تعامل

                                                 
1. Positivity Approach 

2. Henry Meyhew 

3. Sir Edwin Chadwick 

4. Florence Nightingale 

5. Octavia Hill 

6. William Beveridge 
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 گرایی نمادین از سه فرضیه کلیدي تشکیل شده است:اعتقاد دارد که رویکرد تعامل 1بلومر،

 بر پایه معانی است که اشیاء براي آنها دارند.ها کنش انسانـ 

 .اندمعانی نتیجه تعامل اجتماعیـ 

 شوند.می کرده و به کار برده تفسیري تغییرفرآیند  معانی از خالل یک ـ

اجتماعی که تحلیل تعاملی یا مسائل  وب کارکردگرايچدر میان اولین منتقدان قابل توجه چار

له اجتماعی ئتوان به ریچارد فولر، اشاره کرد. فولر بر این باور بود که یک مسمی بردند،می ساختگرا را پیش

 ت.ذهنی و شرایط عینی اسهاي اساساً درگیر قضاوت

 لئو ساخت مساها رسانه 

 سازي سیاستگذاري، عاملی مهم در ساختتقویمفرآیند  درها گوید، نقش رسانهمی 2گونه که هنشل،همان

فرآیند  از کلیدياي اجتماعی، جنبهمسائل  برها گرایی، تأثیر رسانهشود. از دیدگاه ساختمی تلقیمسائل 

 حساسیت بخشیدن و تقویت کردن است.ها زنی است، زیرا کار رسانهبرچسب

 

 افكار عمومی و سیاستگذاري عمومی. 3

ک شود. در یمی السول، عقیده داشت که افکار عمومی بخشی کلیدي از مطالعات سیاستگذاري محسوب

نظام دمکراتیک، سیاستگذاري عمومی در واقع یکی از کارکردهاي افکار عمومی است. افکار عمومی 

توسعه نهادهاي سیاسی و اشکال مختلف گسترش آن تحول یافت. در قرن بیستم، مفهومی است که با 

گیري آن و حساب باز کردن بر فکار عمومی نوعی تمایل به اندازهویژگی اصلی تغییر شکل مفهومی ا

 تغییرات و تأثرات آن بود.

 و سیاستگذاريها بازاریابی سیاست 

 ی از دیگر نکات مهمی است که پارسونز در کتابش به آندر علم سیاستگذاري عمومها بازاریابی سیاست

ها، نزدیک بوده است. بازاریابی سیاستاي پردازد. رابطه مطالعات افکار عمومی با تجارت همواره رابطهمی

 لی که به آنها مربوطئدهندگان یا شناسایی موضوعات و مسارأيهاي فقط به شناسایی نیازها و خواسته

یک  خصوصنون تأثیرگذاري و ایجاد و تحریک افکار عمومی درپردازد بلکه به استفاده از فشود، نمیمی

 ورزد.می موضوع یا یک مسئله نیز اهتمام

 

 كنترل تقویم سیاستگذاريهاي نظریه. 9

و تنظیم تقویم سیاستگذاري، اساساً نتیجه فرآیندي رقابتی میان مسائل  گرا، توصیفاز منظر کثرت

                                                 
 .1919. بلومر، 1

 .213-232: 1991. هنشل،2
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بر اینکه چه موضوعاتی در تقویم سیاستگذاري، در سطح  گزاردنقدرت تأثیر  1مختلف است.هاي گروه

باال و پایین قرار بگیرند یا وارد تقویم شده یا از آن خارج گردند، بیش از آنکه حالتی منسجم داشته باشد، 

 خواهیم پرداخت. 6و کاب و الدر، 2شات اشنایدرهاي پراکنده است. در ادامه به بررسی بحث

خصوص طرفداري از یک عقیده یا یک را درها اي.اي شات اشنایدر، یکی از اولین و مهمترین بحث

مطرح کرد. از  1935در سال« مردم نیمه حاکم» گروه در تقویم سیاستگذاري در کتاب خود با عنوان

انداز و گستره یک منظر وي قدرت اصلی دولت، قدرت مدیریت یک منازعه پیش از شروع آن است و چش

 کنند. بنابراین سیاست به مثابهمی بنديبحران را بازیگران فرادست در بازي سیاسی، محدود و چارچوب

 دهد.می ها، اعتقادها و منافع جاي خود را به مدیریت یک منازعهمنازعه ارزش

ند فرآی ه چگونهنقطه توجه کاب و الدر، تحلیل مشارکت محدود و اهمیت دادن به این مسأله بود ک

گیري میمتص دهنده میان نظام اجتماعی به صورتی کلی وتنظیم سیاستگذاري، یک سطح تحلیل ارتباط

 آورد.می همرا فرا

 

 شناسی موضوعات سیاستگذاريگونه. 5

اند که مقایسه میان شناسی موضوعات را پیشنهاد کردهاز محققان، موضوعی با عنوان گونهبرخی 

کند می و منافع استفادهها از مالک هزینه 4کند. براي مثال، ویلسون،می را آسانها موضوعات و سیاست

که ممکن است متمرکز یا متفرق باشند. موضوعی که ممکن است منافعی بسیار متمرکز براي یک بخش 

 آنچه ترو متفرق است. یعنی بسیار متفاوت آن بسیار پراکندههاي کوچک از جامعه داشته باشد، اما هزینه

 نامند.می که آن را  بیشترین سعادت براي بیشترین افراد

ندي کرد:بتوزیعی، تنظیمی و بازتوزیعی طبقهتوان به صورت کند که موضوعات را میلوي، پیشنهاد می

 توزیعی: تغییر توزیع منابع موجود،موضوعات سیاست باز 

 ها.یم و کنترل فعالیتموضوعات سیاست تنظیمی: تنظ 

 

 گرایی، تصمیم نگرفتن و بعد سوم قدرتثرتك. 6

گرایی در سیاستگذاري عمومی، در پی آن است که بیان کند سیاستگذاري عمومی در رویکرد کثرت

و منافع است. بچراک و باراتز، عقیده دارند که قدرت شامل حوزه ها نهایت نتیجه رقابتی آزاد میان اندیشه

درت گیران صاحب قتن در واقع بدین معناست که تصمیمنگرفاست: تصمیم « عدم تصمیمات» نادیدنی

                                                 
 .1911، 1919، دال، 1913، دال و لیندبلوم، 1911. ترومن، 1

2 .Schatt Schneider 

3 .Cobb and elder 

 .1993. ویلسون، 4
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 که بر آن کنترل دارند.باشند میداراي توان خارج کردن موضوعات از تقویم سیاستگذاري 

 

 رویكردهاي نوماركسیستی و انتقادي. 7

لوکس،  وهاي عمیق، همنوا با بچراک، باراتز هاي عمیق است. نظریهیکی از رویکردهاي نومارکسیستی نظریه

یزي تگذاري چهاي سیاسو تنظیم تقویممسائل  کنند که اعمال قدرت در توصیفاین مسئله را مطرح می

 تر از آنچه ممکن است به صورت سطحی یا قطعی دیده شود، صورت گیرد.است که در سطحی عمیق

 هژمونی: گرامهی و قدرت نامرئی 

ز سلطه فیزیکی یک طبقه به طبقه دیگر است. طبقه تر ااز دیدگاه گرامشی، قدرت طبقه حاکم، زیرکانه

شوندگان است. قدرت واقعی طبقه حاکم، خود حاکم داراي نوعی هژمونی بر فرآیندهاي فکري حکومت

 دهد.می نشانها را در مسلط کردن دیدگاه خویش از جهان بر دیگر دیدگاه

 مكتب فرانكفورت و نظریه انتقادي 

که سیاست بر پایه سرکوب جنسی و توسعه دستگاه دیوانی که کنترل  هربرت مارکوزه، عقیده دارد

 سازد، قرار گرفته است.می فشارهاي جنسی انسان را ممکن

 تعریف شده و تقویم سیاستگذاري عمومی تنظیممسائل  از نظر هابرماس، فرآیندي که به کمک آن،

داري به نفع حفظ ر جامعه سرمایههایی که دتر از کنترل و دستکاريشوند، باید در بافتی عمیقمی

 گوي آرمانی استگفتهاي کنند، فهمیده شود. از نظر او راه حل توسعه موقعیتمی مشروعیت دولت عمل

اجتماعی و سیاستگذاري عمومی مسائل  جا ممکن است نوعی برابري واقعی در مشارکت تحلیلکه در آن

 باشد.و نه سلطه عقالنیت ابزاري فن ساالرانه وجود داشته 

 

 آگاهی و تقویم سیاستگذاري. 8

سیاستگذاري شامل مالحظه و بررسی فرآیند  ویکرد جدلی مالحظه گردید، تحلیلردر بحث چنانکه 

و  فوکو، هابرماسهاي )دانایی( یکی از دلمشغولی تأثیر آگاهی است. در سطح فلسفی، سیاست آگاهی

عاي است که اد کسانیدیگران بوده است. تأکید ویژه دانشجویان سیاستگذاري عمومی، بررسی نقش 

شامل دانشمندان و اي حرفههاي نامند. گروهها میايرا دارند. درواقع اینها را حرفهدانایی و آگاهی 

ا در شکل دادن به سیاست مهمی رهاي هایی خاص که نقشفرینشگران آگاهیدانشگاهیان اغلب آ

 شوند.می کنند، معرفیمی اجتماعی و نهادهاي زندگی روزمره ایفا

تأثیر علوم اجتماعی بر سیاستگذاري عمومی، یکی از موضوعات مهم در بازگشتی علیه لیبرالیسم 

 عی و افزایش برابري فرصت بود.هایی با هدف پیشبرد رفاه اجتما، به ویژه در عرصه سیاست1935دهه

هاي واقع در چنین فضایی شفاف از تحقیقات مربوط به سیاستگذاري در مورد اطالعات، طی دههدر
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 آید.می وجودبه« فکرهاي اتاق»است که نوعی افزایش در تعداد، نوع و تنوع  1985و  1975

 فكرهاي اتاق 

ظهور  ي، مربوط بهسیاستگذارمسائل  وها مهمترین توسعه درزمینه مطالعه چگونگی ساخته شدن تقویم

هاي تحقیقاتی با هدف تأثیرگذاري بر تقویم سیاستگذاري از خالل انتشار دفاعیههاي فکر و گروههاي اتاق

 فکر، یک اختراع جدید است.هاي مربوط به تحقیق و سیاستگذاري بوده است. در واقع، اندیشه اتاق

ریزي سیاسی و و برنامه 1چاتم هاوس، دو اتاق فکر اولیه ظاهر گردید: 1965و  1925هاي در دهه

هاي را براي بحثاي اولیه براي امور جهانی بود و عرصهالمللی بین سسهؤاقتصادي. مورد اول، یک م

 هم آورد. ادانشگاهی، سیاسی و کارگزاران شهري فر

وزي فکر به سبک امرهاي توان آغازي براي اتاقمی را 1927سسه بروکینگز در ؤبا این حال، ایجاد م

سسه بروکینگز به دست یک بازرگان موفق به نام رابرت اس.بروکینگز، به وجود آمد. او به ؤآن دانست. م

دنبال تجربه اش در واشنگتن در گروه صنایع جنگی طی جنگ اول جهانی به این نتیجه رسید که 

تحقیقات  هسسؤپیشرفت دولت در گرو پیشرفت فهم و دانایی است که نتیجه فوري این فکر، تأسیس م

 دولت بود.

. این بنیاد شدایجاد  1976راست نو، بنیاد هریتیج است که در سالهاي اتاق فکر دیگر با گرایش

بود  1985و  1975هاي داراي نقش اساسی در شکل دادن تقویم سیاستگذاري ایاالت متحده در دهه

 مترین آنها عبارتند از: مرکز مطالعاترساندند که مهمی فکر دیگر به انجامهاي که این کار را با کمک اتاق

 سسه امور آموزشی.ؤسسه مطالعات معاصر و مؤسسه هوور، مؤسسه کاتو، مؤاستراتژیک، م

عد فکر آمریکایی است که بهاي در کنار بروکینگز، گروه راند، از دیگر بازیگران بزرگ در گروه اتاق

داراي تأثیر بسزا در توسعه یک استراتژي گروه راند  به وجود آمد. 1948 از جنگ جهانی دوم در سال

 دفاعی بودند که در بحران موشکی کوبا به باالترین حد خود رسید.

آید، معناي دقیق اتاق فکر داراي تنوع بسیار بوده و از هاي فکر برمیچنانکه از مطالب باال در مورد اتاق

سیاسی متغیرند. آنها ممکن است  هاي کوچک و به شدتهاي بزرگ با سرمایه خوب گرفته تا اتاقاتاق

هایی براي ارتقاي سطح عمومی آگاهی باشد. همچنین دانشگاهی باشند، یعنی هدف آنها تهیه و انتشار گزارش

 1975هاي هاي فکر در دههاي ایدئولوژیکی را در رویکردهایشان به خود بگیرند. رشد اتاقممکن است چهره

پردازان ریهند و نظشوا به شکلی فزاینده در فرآیند سیاسی مهم تلقی میهحاکی از این بود که اندیشه 1985و 

 اند.ها داشتهاند که در طول تاریخ تأکید فراوانی بر نقش اندیشهو فیلسوفان بسیاري بوده

 

 

                                                 
1. Chatham House 
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 گذارند؟می چگونه تأثیرها اندیهه

 رویكرد هال 

توانند موجب پیشرفت یا بازداشتن آنها شوند نیز می اند، اما عوامل دیگري کهدر مدل هال، افکار مهم

. همخوانی و تطبیق افکار با شرایط اقتصادي و منافع سیاسی یکی از مهمترین نکات نظریه دارنداهمیت 

 هال است. 

 هارویكرد كوتز و كوالندر: سه مدل از چگونگی گسترش اندیهه 

کند. آنان سه مدل می مطرحها ا در قالب مدلراي کوتز و کوالندر، در جایگاه دو اقتصاددان، اندیشه

 کنند.می ارائهها بیماري واگیردار، مدل مکان بازاري و مدل نظریه اطالعات را در رواج این اندیشه

کنند. در اینجا نقطه اصلی می گسترش و رواج یک فکر را از منظر یک بیماري بررسیمدل اول، 

کنندگان بیماري و گیرندگان آن است. در این حال نقش تبلیغاتدهندگان تأکید، نقاط تماس میان انتقال

دید جهاي با هدف تبدیل کردن آنها به گیرندگان اندیشهها رسانان عمومی، تضعیف افراد و گروهو اطالع

 است.

در یک مکان بازاري که در آن خریداران و ها مورد بحث را در قالب اندیشهفرآیند  مدل دوم،

به ها آورد یا اینکه اندیشهمی کند. آیا عرضه تقاضاي خود را به وجودمی دارند، بررسیفروشندگان وجود 

 کنندگان چیست؟)خریداران( هستند؟ رابطه میان تولیدکنندگان اندیشه و مصرف دنبال مشتریان

؟ ندیهابه مثابه جریان اطالعات. منابع کدامها جوید: اندیشهمی دیگر بهرههاي از استعاره مدل سوم،

ها د؟ نشانهیابنمی چگونه انتقالها ؟ نشانههمبم)پیام( قوي است یا ها اند؟ آیا نشانهگیرندگان چه کسانی

 شوند؟می چگونه رمزگذاري

 هارویكردهاي شبكه و اجتماع در خصوص سیاست اندیهه 

شامل و اجتماعات سیاستگذار ها است که به کمک آن شبکهاي نقطه تأکید این مطالب، شیوه

ذینفع و نظایر آنها، از هاي ها، متخصصان، گروهسیاستمداران، کارگزاران مدنی، تحلیلگران سیاست

کنند. بنابراین اگر بخواهیم می سیاستگذاري فرضی حمایت و طرفداريهاي هایی خاص در حوزهاندیشه

تماع درگیر در بکه یا اجچگونگی تأثیر یا عدم تأثیر یک اندیشه بر سیاستگذاري را تشریح کنیم، باید ش

 -خردههاي این کار را مورد آزمون قرار دهیم. یکی از رویکردهایی که داراي ارتباطی نزدیک با مدل

هاست، اندیشه اجتماعات معرفتی است. هابرماس، بر این باور است که این سیستمی در تغییر سیاست

مشترک نسبت به یک مدل تصادفی تعهدي »هایی تشکیل شده است که داراي اجتماعات از حرفه

 هستند.« سیاسیهاي مشترک از ارزشاي مشترک و مجموعه
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 به مثابه نمادهامسائل  وها سیاست. 4

 ها، اصوالً براي تأثیرگذاري وفکر و دیگر اشکال تحلیل و حمایت از سیاستهاي از دیدگاه پارسونز، اتاق

معناي این حرف آن است که هدف آنها، ایفاي  1اند.شکل دادن به مباحث سیاستگذاري به وجود آمده

ها حوزه سیاستمسائل  هايو تحلیلها بندي موضوعات و زبانی است که آن را در بحثنقش در چارچوب

هاست تحلیل سیاستهاي بریم. با این حال مطالعه این بعد از سیاستگذاري عمومی یکی از حوزهمی به کار

 شده است.که توجه اندکی بدان مبذول 

گیرد، در حقیقت کارکردي استراتژیک دارد. به گفته را دربرمیها و سیاستمسائل  زبانی که

مفید در سیاستگذاري باشد و از آن براي مقاصد اي تواند پدیدهمی لهئ، ابهام در تعریف مس«ادلمن»

زبانی » کنیم:می جربهسیاسی استفاده شود. ادلمن اعتقاد دارد که از طریق زبان است که ما سیاست را ت

 2.«سازدمی کند، موضوعات را نیزمی که اشیاء و اعمال را تفسیر

 

 حامی و تعادل مقطعیهاي ها، ائتالفها، جریانشبكه. 13

ر فراگیرتهاي گذشته، جستجو به دنبال مدلهاي در سالها اصلی تحلیل سیاستهاي یکی از ویژگی

 گوییم:می اصلی سخنبوده است. در اینجا از چهار رویکرد 

 ،و اجتماعات سیاستگذاريها شبکه .1

 ،سیاستگذاريهاي جریان .2

 ،حامیهاي ائتالف .3

 .تعامل مقطعی .9

 و اجتماعاتها شبكه 

و  هاو روابط متمرکز است. این تماسها رسمی تماساجتماع بر الگوي رسمی یا غیراستعاره شبکه یا 

اند و در مقابل بازي درونی بین و میان گیريتصمیم سیاستگذاري وهاي روابط، شکل دهنده تقویم

ده بر پایه این اندیشه بنا گردیاي گیرند. تحلیل شبکهمی و نهادهاي رسمی سیاستگذاري قرارها سازمان

 شود.می بنديچارچوبها است که یک سیاست در درون بافتی از روابط و وابستگی

 جریان سیاستگذاري 

توان متشکل از سه جریان متمایز و جدا از می تنظیم تقویم سیاستگذاري راند فرآی به بیان کینگدان،

کند، یم جریان سیاسی تقویم دولتی را تنظیم یکدیگر تصور کرد: مسایل، سیاستگذاري و سیاست.

 جایگزین است.هاي دهنده راهدرحالی که جریان سیاستگذاري شکل

                                                 
 .1991. فیشر 1

 .9: 1999. ادلمن،2
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 چارچوب ائتالف حامی 

سلطه نوعی چارچوب چرخه سیاستگذاري است. ساباتیر، عقیده دارد که ما تحلیل سیاستگذاري تحت 

سیاستگذاري هستیم که شماري از رویکردها و فرآیند  تر ازفراگیرتر و آزمودنیاي نیازمند طراحی نظریه

 را پیش بینی کند.ها که بتواند تغییر سیاستاي را در یک نظریه بهتر جمع کند؛ نظریهها چارچوب

 کلیدي دانست که این موارد عبارتند از:هاي توان شامل تعدادي اندیشهمی ین موارد راترکیب ا

 ستگذار سیاهاي توان در بافت اجتماعات و شبکهمی سیاستگذاري را در کلفرآیند  این اندیشه که

 فهمید.

 ها داراي یک کارکرد بلندمدت روشنگرانه است تحلیل سیاستها این اندیشه که تحلیل سیاست

 دهد.می سیاستگذاري را تغییرمسائل  اطرافهاي به تدریج بحث

 مدل تعادل مقطعی 

ازمنظر گارتنر و جونز، تغییر در تقویم سیاستگذاري، به بهترین شکلی در قالب اصطالح تعادل مقطعی 

ی هایدورهتوان این گونه تصور کرد که داراي می سیاستگذاري رافرآیند  شود. از این نگاهمی فهمیده

 وجودثباتی و تغییرات عمده در سیاستگذاري بههایی از بیطوالنی از ثبات است که در میان آن، دوره

وان داراي تها کنند که انسانمی و با توجه به نظریه سایمون، آنان پیشنهادها آید؛ اما از دنیاي رایانهمی

که رسد که موضوعات به جاي آنمی نظر محدودي براي پردازش اطالعات هستند. بنابراین ضروري به

)هر بار یکی( مورد پردازش قرار گیرند، بهتر است به شکلی موازي در جریان پردازش  صورت دنبالبه

تري از سازد تا گستره متنوعمی واقع شوند. حرکت از یک موضوع به موضوعی دیگر نظام سیاسی را قادر

 موضوعات را در طی زمان پردازش کند.

 رود:کننده به پیش میارتنر و جونز، عقیده دارند که این تعادل مقطعی به کمک دو نیروي تعاملبوم گ

 هاشوند: تصویر سیاستمی موضوعات چگونه به تصویر کشیده ، 

 نهادینه.هاي بافت نهادین موضوعات: محل وقوع سیاست 

 

 مرزها تحلیل حد و. 11

اتفاق بیافتد. عوامل گوناگونی وجود دارند که به گفته ساباتیر، نیست که در خالء اي سیاستگذاري پدیده

 کنند. سیاستگذاري در بطنمی سیاستگذاري را تعیینهاي بندي و اجراي تقویمقالبهاي لفهؤمرزها و م

وندد و سیاستگذاران، پیمی اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی به وقوعهاي محدودیت

ها به گفته ویکرز، این قضاوت را کشف کنند.ها شوند که بر آن اساس واقعیتمی اییهدرگیر قضاوت

چه که هست و باید باشد به ها، از آنو مطلوبها درخصوص واقعیت، سازنده حدود و مرزهاي ممکن

 آید.می حساب
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 روندها و تقویم سیاستگذاري عمومی 

هایی قرار دارد که سیاستگذاري عمومی در دل محدودیتدهند که تقویم می اقتصادي نشانهاي واقعیت

مهمترین آنها، شرایط اقتصادي و روندها است. از این منظر سیاستگذار با روندهاي اجتماعی، اقتصادي، 

شوند. می رواند روبهدهنده تقویم سیاستگذارياقع، شکلجمعیتی و دیگر روندهایی از این نوع که به و

 کننده سیاستگذاري عمومی.اند تا تعیینیاست و سیاستگذاريبیشتر نتیجه س روندها

 ثانویهاي سیاستگذاري به مثابه پدیده 

و ها مشیسیاستگذاري بیش از آنکه از طریق احزاب، خطفرآیند  یکی از مکاتب فکري بر آن است که

ري آنها تأثی هدایت شود به دست نیروهاي محیطی یا جمعیتی که بازیگران سیاسی بر رويها اندیشه

از  ثانویه است. یعنی بیشاي شوند. از این نظر، سیاستگذاري از اساس پدیدهمی دارند، تعییناي حاشیه

 آید.می سیاسی آن را تعیین کند، به کمک شرایط بنیادین به وجودفرآیند  آنکه

 

 المللیبینهاي لفهؤجهانی شدن و سیاستگذاري: م. 12

د. شومحورین در مباحث علوم سیاستگذاري هارولد السول، محسوب میاندیشه سیاست جهانی بحثی 

اید مربوط به سیاستگذاري بمسائل  السول، عقیده دارد که علوم سیاستگذاري به هنگام بررسی و لحاظ

هان متقابل در جهاي روندها و نیروهاي جهانی را درنظر بگیرند. به عقیده وي همزمان با تقویت وابستگی

 یابند.نده بر دانش فناوري و علوم سیاستگذاري اهمیت میو تکیه فزای

متقابل فزاینده در جامعه جهانی به کار گرفته هاي اصطالح عمومی که براي اشاره به وابستگی

 است. 1شود، جهانی شدنمی

 مک گرو، عقیده دارد که سیاست جهانی داراي پنج ویژگی متمایز است:

:ن ها و همچنیدر اینجا باید به پیچیدگی و تنوع روزافزون در نهادها و سازمان پیچیدگی و تنوع

 در موضوعات مربوط به تقویم جهانی اشاره کرد.

 :تر از تعامل هستند.داراي سطحی باالتر و دیدگاهی وسیعها دولت -ملت الگوي تعامل شدید 

 و خارجی بدین معناست که  داخلیهاي اتصال ساختاري میان عرصه دولت:-نفوذپذیري ملت

 درهاي تقویم سیاستگذاري ملی به روي توسعه در دیگر کشورها بازتر است.

 :کلی ین ظرفیت نیز است که به شسریع است، بلکه داراي ااي تغییر نه تنها پدیده تغییر سریع

 مختلف وارد شود.مسائل  بینی نشده در موضوعات وپیش

 :ت. ملی اسهاي تر از سیاستتر و شکنندهسیاست جهانی ضعیف شكنندگی نظم و حاكمیت
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 ماند.و اجراي آن به صورت ملی باقی میگیري تصمیم تقویم سیاستگذاري ممکن است جهانی باشد اما

شک ماجرا این است که در دهکده جهانی با واقعیتی در در سطح تنظیم تقویم سیاستگذاري بی

عمده اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی که در یک سطح جهانی ئل مسا قالب فناوري ارتباطاتی و یا

ماند که قدرت تصمیم و ظرفیت و اراده اجرا، به شکلی می اند، این حقیقت باقیمورد تحلیل قرار گرفته

 وجود دارد.ها دولت -گسترده در ملت

یا المللی بین نهادهايشود، بدین معنا نیست که می یا جهانی تلقیالمللی بین له،ئاینکه یک مس

ها( براي تسهیل شدن یک راه حل به وجود آیند. جهانی و فرآیندهاي سیاستگذاري )اجراي سیاست

 گیرانی بیشتر و نه کمتر منتهی شود.جهانی شدن ممکن است در نهایت به تصمیم

 

 گیريـ تحلیل تصمیمفصل سوم 

رین تکند. مهممی در سیاستگذاري عمومی اشارهواین پارسونز در بخش سوم به موضوعات و مسائل مهمی 

 کند عبارتند از:می نکاتی که در این بخش به آنها اشاره

 ،ايرشتههاي بافت وها چارچوب: گیريتصمیم .1

 ،گیريتصمیم در قدرت به مربوط هايرهیافت .2

 ،گیريتصمیم و عقالنیت .3

 ،گیريتصمیم در عمومی انتخاب رهیافت .9

 ،نهادین رهیافت .5

 ،گیريتصمیم در اطالعات پردازش و شناخت شخصیت، .6

 ،عمومی تصمیمات وها سیاست تحلیل .7

 .هاسیاست تحلیل از انتقادهایی .8

 

 ايرشتههاي و بافتها گیري: چارچوبتصمیم. 1

دانشگاهی است؛ البته نقطه تمرکز هر یک از هاي و چارچوبها از رشتهاي تحلیل تصمیم شامل گستره

ر قالب دها گیري، این رشتهتصمیمفرآیند  با یکدیگر متفاوت است. در تحلیلها و چارچوبها این رشته

 شناختیآن، نهادي و اطالعاتی و روانهاي پنج رهیافت عمده قدرت، عقالنیت، انتخاب عمومی و جایگزین

 بندي شدند.طبقه
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 گیريهاي مربوط به قدرت در تصمیمرهیافت. 2

دانند که آن را ساختارهاي قدرت شامل: طبقه، ثروت، می چیزيرا گیري تصمیم قدرت،هاي مدل

سازند. در می شکل داده و معینها ايفشار و آگاهی فنی یا حرفههاي گروه نهادي و سیاسی،هاي جنبش

 پردازیم که عبارتند از:می اینجا به بررسی شش رهیافت در این خصوص

 متمرکز شده است.گرایی: تمرکز بر روي روشی که در آن قدرت نخبه 

 گرایی: تمرکز بر روي روشی که در آن قدرت توزیع شده است.کثرت 

 .مارکسیسم: تمرکز بر روي منازعه طبقاتی و قدرت اقتصادي 

 گرایی: تمرکز بر روي قدرت منافع سازمان یافته.صنف 

 ها.ايگرایی: تمرکز بر روي قدرت حرفهايحرفه 

 ان فنی.ساالري: تمرکز بر روي قدرت متخصصفن 

 گرایی جدیدگرایی و نخبهنخبههاي مدل 

 و افرادي اندکها سیاستگذاري بر این عقیده اند که قدرت در دستان گروهفرآیند  گراينخبههاي مدل

کند. یم اساس این مدل فرآیندي است که به سود این نخبگان کاربرگیري تصمیم تمرکز یافته است.

تند یی هسثرها آنهاؤم ثرهاست...ؤمطالعه سیاست درواقع مطالعه تأثیرات و م»کهالسول، بر این باور است 

 آورند...آنهایی که بیشترین را به دستمی چه را باید به دست آورد، به دستکه بیشترین مقدار از آن

 1«.آورند، نخبه و دیگران توده هستندمی

 گیريمگرایی جدید در مورد تصمیگرایی و كثرتكثرتهاي رهیافت 

در  2اثر دال،« کندمی چه کسی حکومت» هایی از جمله اینکهگرایی در نوشتهاصلی کثرتهاي نسخه

چارلز لیندبلوم، یکی از پیشگامان اصلی مدل بعد، موضوع تغییراتی قابل مالحظه قرار گرفت. هاي سال

را در  هادرون آشفتگیگرایی جدید است که مفهوم مورد نظر وي از سیاستگذاري یعنی حرکت از کثرت

 بخش بعدي مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

 لشکها گرایی با عنوان تحلیل سیاستبه این سو، شاخه دیگري از توسعه کثرت 1935از دهه 

بر این باور بودند که نقص جوامع دمکراتیک در خصوص پیشرفت ها گیرد. طرفداران تحلیل سیاستمی

اسی سیفرآیند  ن حال کلید حل این مسئله، تغییر جهت به سوي یکو اصالح رفع شدنی است. در ای

 .گرفتمی تر صورتبا اطالعات بیشتر و عقالنیگیري تصمیم تر بود که در آن،پایه قوي -آگاهی

 

                                                 
 .1931:13السول، . 1

 .1911. دال، 2
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 :داريدر جوامع سرمایهگیري تصمیم ماركسیسم قدیم و جدید 

را رها کردند، گیري تصمیم رقابتی برايگرایان، اندیشه ساده یک جهان باز و گونه که کثرتهمان

له سلطه طبقاتی و دولت به مثابه ابزار قدرت طبقاتی را ئتر از مسنیز تصویري پیچیدهها مارکسیست

ثال میلی اند. براي ممتمرکزگیري تصمیم به اصطالح ابزارگرایانه بر سطح باالییهاي پذیرفتند. رهیافت

 داري، ابزار طبقه حاکم بود که به نفع این طبقه حکومت کرد.مایهباند، عقیده دارد دولت در جامعه سر

 1گراییصنف 

در فرآیندهاي ها ساخت که اساس آن جمع شدن گروهمی از جامعه را مطرحاي گرایی نظریهصنف

د. شمی داران تلقیبراي غلبه بر تضاد منافع کارگران و سرمایهاي سیاستگذاري دولت چونان شیوه

 گرایی پیشنهاد کرده که عبارتند از:یک چارچوب سه بعدي مفید را براي فهم نظریه صنف 2کاوسن،

 گري منافعگرایی به مثابه یک نظام سیاسی واسطهصنف، 

 گرایی به مثابه یک نظام اقتصاديصنف، 

 گرایی به مثابه شکلی جدید از دولت.صنف 

 گراییايحرفه 

شود. این می جا یافتدر آناي کار گرفته شده که قدرت حرفههایی به گرایی درخصوص حوزهاي حرفه

شامل بهداشت، آموزش و خدمات رفاهی به صورت خاص هستند. قدرت متخصصان در شکل ها حوزه

خاص مورد نظرشان، نقطه کانونی انتقادهاي چپ و هاي به نفع گروهگیري تصمیم دادن به فرآیندهاي

 راست است.

 ساالريفن 

ه بیند. توسعمی جامعه را در حرکتی به سوي قاعده از طریق عقالنیت علمی ،گیريتصمیم این مدل از

، از آن با عنوان انقالب مدیریتی یاد کرده است؛ انقالبی برنهام فناوري چیزي را با خود به همراه آورده که

سیاستمداران باید از ، 6که در آن قدرت به طبقه فنی و مدیریتی انتقال یافته است. به عقیده ژاک الول

 ساالري باز کرد.ند، زیرا عقالنیت راه را براي فنمتخصصان سپاسگزار باش

 

 گیريعقالنیت و تصمیم. 3

داراي دو بافت یا منبع اندیشه عقالنیت اقتصادي و اندیشه گیري تصمیم رهیافت عقالنی در خصوص

 عقالنیت اداري است.

                                                 
1. Corporatism 

 .1991. کاوسن،2

3. Jacques Ellul 
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و منافع ها و سلطه منافع اقتصاددانان در سازمان موجود در این حوزه تحت تأثیرهاي نوشته

شناسان در اقتصاد بوده است. از این رهگذر ابتدا باید اشاره کرد که عقالنیت آن گونه که در جامعه

توان می را 1سیاستگذاري عمومی به کار رفته است، ریشه در کارهاي انسان اقتصادي دارد. انسان اقتصادي

 پردازد.می منافع شخصی اش به محاسبه موجودي دانست که درخصوص

بود. عقالنیت ها دومین بافتی که رهیافت عقالنی از دل آن ظاهر گردید، بحث مطالعه سازمان

و به مثابه محصول تأثیر ماکس وبر، خود را نشان داد. گیري تصمیم همچون موضوع اصلی در تحلیل

کرد. وي بر این باور بود که روند غالب در می تصورداري را شکل عالی از عقالنیت نظام صنعتی سرمایه

 بخشید.می قانونی مشروعیت -جوامع صنعتی به سوي اقتداري بود که خود را در قالب مدل عقالنی

د، خوانمی سازمانیگیري تصمیم چه که او آن را عقالنیت درباور سایمون، براي روشن کردن آن به

هاي انسان اداري استفاده کرد. انسان اقتصادي با همه پیچیدگی باید از دو مدل انسان اقتصادي و مدل

کند. انسان اداري به این شناخت رسیده است که دنیاي او، مدلی به شدت می دنیاي واقعی ارتباط برقرار

 سازد.می است که دنیاي واقعی رااي فزایندههاي ساده شده از درهم شدن

از اي به رهیافت عقالنی داده شده، در خالل مجموعه هایی کهترین پاسخیکی از قابل مالحظه

هاي مباحث مهم درخصوص سیاستگذاري عمومی است که به کمک چارلز لیندبلوم، در سال

، روش یا دانشی است «از خالل آشفتگی»به چاپ رسید. او عقیده دارد که  1979، 1909،1936،1930

 ند. کمی طرفداريها که از نادیده گرفتن تحلیل سیاست

 گذارد:می زیر را به نمایشهاي گیري در قالب اصطالح از خالل آشفتگی ویژگیتصمیم

 رود.می از خالل تغییر تدریجی پیش 

 گفتگوي دوجانبه است. درگیر تنظیم و 

 شود.می صورت سامانمند و اختیاري حذفواسطه حادثه و نه بههب 

 وجود آید.نیست که یک بار و براي همیشه به اي سیاست پدیده 

 رود.می از خالل توالی تغییرات افزایش پیش 

 شود.به صورت نظري هدایت نمی 

 .از تالش بیهوده در حوزه فوق انسانی برتر است 

 ت.اسها و نه به دست آوردن هدف یا رسیدن به خواستهفرآیند  آزمون یک تصمیم خوب، توافق و 

 .شامل آزمون و خطا است 
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 گیريتصمیم رهیافت انتخاب عمومی در. 9

ی دولت هاي اصلگیري بر این باورند که یکی از ویژگیپردازان قدرت دیوانساالري در فرآیند تصمیمنظریه

ساالري با خدمت به خود و نه منافع عمومی مدرن چیزي است که ضمن آن قدرت دیوانساالري یا فن

 اي دارد.اهمیت ویژه« انتخاب عمومی»تأکید بر دیوانساالري در مکتب به اصطالح  افزایش پیدا کرده است.

نظریه انتخاب عمومی داراي تأثیري قابل توجه بر سیاستگذاري عمومی در دو حوزه نظري و عملی 

توان به تحلیل انواع می جایگزین فراوانی وجود دارد که در آنهاهاي بوده است. با این همه چارچوب

عمومی پرداخت. در این بخش به بررسی سه رهیافت پردازان حوزه انتخاب موضوعات مورد توجه نظریه

 پردازیم. می دهی اداري و اقتصاد غیرارتدکسیمدیریتی، مدل شکلهاي نظریه

 انسانی و رفتار سازمانیهاي مدیریت انگیزههاي نظریه 

 انسان، بر پایه منافع شخصی فردگیري تصمیم سازي ازخصوص مفهومرهیافت انتخاب عمومی به ویژه در

دچار کاستی است. نظریه مدیریت علمی و کالسیک مانند مکتب انتخاب عمومی با همان مفروضه مربوط 

 شود.می آغاز« فرد در مقام موجود حداکثرکننده منافع شخصی» به رفتار انسانی یعنی

 را در قالب اصطالحات مهندسیها در سازمانها انسانمسائل  اف.دابلیو. تیلور، مهندسی بود که

شان باید رقابت با ماشین باشد. تیلور و فایول، اعتقاد اند یا هدفشبیه ماشینها نگریست. سازمانمی

اندیشند، ساختارها باید می کردن منافع خویش داشتند از آنجا که مردم فقط به پول درآوردن و حداکثر

ر منفعت و دستمزدهاي بیشتطراحی شوند تا این ویژگی را کنترل کرده و از آن در راه افزایش اي به گونه

 استفاده کنند. یعنی مسئله اصلی، کنترل است.

در مقابل این دیدگاه، رفتار انسانی بر مبناي شخصی، مکتب روابط انسانی قرار دارد. این مکتب با 

مفهوم تیلوري انگیزش انسانی از طریق منافع صرفاً شخصی افراد مخالف است. به باور آنها روابط 

گونه که تیلور و مکتب مدیریت علمی مطرح کرده بودند، آنها ي اهمیت است و سازمانغیررسمی دارا

 مکانیکی و عقالنی نیستند.

 دهی اداري یا سازمانیمدل شكل 

 «راست نو»هاي هایی که از نظریه انتخاب عمومی همچون انتقادي علیه بحثترین تحلیلیکی از مهم

وان تمی کرده است. دان لوي بر این باور است که به چهار دلیلکند، تحلیل که وي مطرح می استفاده

 شود:افراد اداري و سازمانی محسوب نمیگفت چرا حداکثر کردن بودجه فقط انگیزه عقالنی 

 فردي و جمعی گوناگونی براي حداکثرسازي منافع وجود دارد.هاي استراتژي 

 ود دارد.اداري گوناگونی براي حداکثرسازي سود وجهاي استراتژي 

 افتد.می وجود دارد که حداکثرسازي بودجه در آن سطح در اداره اتفاقاي سطح بهینه 

 کننده بر انتخاب فرد به منظور پیگیري مقام و ارشدیت کارکنان داراي تأثیري تعیین
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 حداکثرسازي منافع جمعی یا رفاه فردي است.

 اقتصاددانان غیرارتدكسهاي دیدگاه 

گیري، منافع عقالنی فردي بوده است. با این حال شماري از تحلیل اقتصادي تصمیمچارچوب غالب در 

هاي طرح کرده اند که به کمک مدلگیري تصمیم اقتصاددانان غیرارتدکس وجود دارند که تفسیرهایی از

 اند.بندي شدهغیربازاري چارچوب

کند. می انسان است، رد بولدینگ، این مسئله را که منافع شخصی عامل اصلی انگیزش در سرشت

 -کند. انگیزه براساس تحلیل هزینهمی به عقیده او عشق به مثابه سازوکاري همگراکننده در جامعه عمل

گوید تصمیمات ممکن است براساس می منفعت نیست، بلکه بر توجه و محبت استوار است. بولدینگ

 منافع دیگري و نه منافع شخصی گرفته شوند.

ها شود. هوش متعارف اندیشهمی گالبرایت، محسوبهاي از ابعاد محوري بحث موضوع هوش متعارف

اند که این نظام وفور فردي و آلودگی و ناپاکی عمومی اند که نگهدارنده یک نظام اقتصاديهاییو اسطوره

نه  یک نسل ومتعارف هاي را در بیشترین بخش خود، هوشگیري تصمیم کند. به باور ويمی را تحلیل

 کنند.می بنديحلیل عقالنی چارچوبت

 

 رهیافت نهادین. 5

هایی رهیافت سیاستگذاري به شکلی گسترده از دل نوعی نارضایتی از نگاه کردن به سیاست در قالب

ی اخیر نوعهاي ی، تقنینی و وابسته به قانون اساسی بیرون آمده است. با این حال در سالیصرفاً اجرا

دادن سیاستگذاري عمومی در چارچوب مؤسسات و نهادها به وجود  اهمیت قرارآگاهی فزاینده نسبت به 

 آمده است.

 اقتصاد هزینه معامله 

واقع راند. اینجا دنهادگرا برگرفته از اقتصاد هزینه معامله، از خریداران و فروشندگان تشکیل شدههاي مدل

طلبی وجود دارد و جایی است که فرصتااطمینانی فراوان، دورویی و ن اعتماد کم، نآجایی است که در 

 کنند.می قراردادها، قاعده، نظم و کنترل خویش را بر دادوستدهاي انسان تحمیل

خرید  برايگیري تصمیم درگیر شدن درهاي کند که هزینهمی اقتصاد هزینه معامله چنین استدالل

 است.آور کت در بازار، خود کاري هزینهو فروش، یعنی مشار

  عاملنظریه 

)خریداران(،  بر رابطه میان عوامل اصلی 1عامل عادي -تر، نظریه عامل اصلینظریه عامل یا با عنوانی دقیق

                                                 
 .1992، آلکیان و دمستز 1999. استیگلیتس 1

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

کنندگان( تأکید دارد. نظریه هزینه معامله بر آن است که کارآمدي، در )تهیه قراردادها و عوامل عادي

نااطمینانی و حداکثرسازي توان نظارت و کمتر دادوستد از طریق برداشتن هاي چارچوب اندیشه هزینه

نندگان ککه تهیهکند: اطمینان یافتن از اینمی یابد. نظریه عامل پیشنهادمی کنترل بر معامالت معنا

و ها است که درون بنگاهاي ، مسئلهاند -عوامل اصلی-مشغول فعالیت در چهارچوب تقاضاي خریداران

 ود دارد.با یکدیگر وجها در ارتباط میان بنگاه

 

 گیريشناخت و پردازش اطالعات در تصمیمشخصیت، . 6

ها، مجمله تحلیل سیستن روانشناسی و علوم اطالعاتی ازبه شکلی گسترده مدیوگیري تصمیم مطالعه

ه است. بسیار بودگیري تصمیم شناسی در فهمصنوعی است. در این میان سهم روانسایبرنتیک و هوش م

ه باور ب اند.و ژمازلو، به شکلی گسترده در توسعه نظریه مدیریت سهیم بودهشناسانی همچون مایو روان

کات کند و هنوز نمی شناسی براي فهم سیاست قدرت نقشی کامالً محورین را ایفاهارولد السول، بعد روان

 آید.ها میبسیاري از این نظریه به کار تحلیل سیاست

هاي سان وجود دارد که برگرفته از نظریهانگیري تصمیم دو رهیافت اصلی درخصوص مطالعه

 شناختی و اطالعاتی است:روان

 ها، رفتارگروهیکه بر عواملی همچون احساسات، شخصیت، انگیزهگیري تصمیم هایی ازرهیافت 

نظریه روانشناسی تحلیل و هاي این عوامل برخاسته از دیدگاه فردي متمرکز است.ـ  و روابط میان

 است.شناسی اجتماعی روان

 را مسائل  هادر مورد موضوعاتی این گونه هستند که چگونه انسانها دومین دسته از نظریه

مختلف، دست به هاي کنند؟ چگونه میان انتخابمی دهند؛ چگونه از اطالعات استفادهمی تشخیص

ونه چگشود؟ و می کنند؟ چگونه اطالعات پردازشمی را درکمسائل  زنند؟ چگونه واقعیت یامی گزینش

 یابند؟می انتقالها اطالعات به سازمان

 گیرانالسول و روانهناسی تصمیم 

 هارولد السول، آغاز کنیم.هاي را با نظریهگیري تصمیم بهتر است تا مالحظه خود درخصوص روانشناسی

نقطه تمرکز شخصی وي بر جنبه غیرعقالنی رفتار سیاسی انسان، محصول عالقه او به رشد تبلیغات و 

و ها دهی به اندیشهنه نخبگان مدرن توان و ظرفیت شکلمشاهدات او در آن زمینه بود که چگو

 اند.را توسعه بخشیدهها تودههاي و اضطرابها برداري از ترسبهره

ا هایی رفرآیندي است که باید در چارچوب آنکه چه کسی، چه ارزشگیري تصمیم از نگاه السول،

کند، تحلیل شود. به باور وي سیاست فرآیندي است که مردم در آن به می چه موقع و چگونه کسب

 چیزي است که در تمامی انواعگیري تصمیم دنبال تضمین و پیشبرد نتایج ارزشی از خالل نهادهایند.
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پیوندد. رهیافت السول می مختلف به وقوعهاي با مشارکت کنندگان مختلف و دیدگاهها نهادها یا عرصه

 دهند.می را شکلگیري تصمیم ها،ید که چگونه ارزشگومی به ما

سی، سیاهاي السول بر این باور است که انواع مختلفی از انسان سیاسی وجود دارد: تحریک کننده

ی که افراد سیاس اندهاییافراد اداري و نظریه پردازان و ترکیبی از این موارد. این انواع برگرفته از ارزش

 اند.د مختلف فعالیت سیاسی قایلا ابعایها براي جنبه

 همگراهاي هناسی تصمیم: رهیافتروان 

 شود:می همگرا پرداختههاي در این بخش به بررسی سه مورد از رهیافت

 مدل شخصیت گرین اشتاین، 

 و منازعه کافمنگیري تصمیم مدل، 

 اثر یانک. گیران،مدل دنیاي فرضی تصمیم 

هاي نگاران تأثیري که شخصیتاز نظر محققان تاریخ و روزنامهه گرین اشتاین، بر این باور است ک

است اي که گرین اشتاین طراحی کرده نقشهاي دارند، تأثیري بدیهی است. نقشهگیري تصمیم کلیدي بر

دهد. محیط شامل محیط می گیران در طول زمان را مورد توجه قرارکه تعامل محیط و شخصیت تصمیم

 شود.می کننده و پیشینه اجتماعی بازیگران()عوامل اجتماعی محیط خرد )شرایط تاریخی( و کالن

و منازعه در بافت دولت محلی است، اما این مدل داراي قابلیت گیري تصمیم کافمن، در پی فهم

 پردازد که ضمن آن، چگونگی انجام انتخاب ومی تر است زیرا به آزمون چارچوب کالنکاربردي گسترده

اب ها، انتخشود و در کنار آن، در سطحی کالن از چگونگی تعامل سازمانمی اد بررسیافرگیري تصمیم

 شود.می آنها بحثگیري تصمیم وها گزینه

 کند:می را چنین بیانگیري تصمیم کافمن عوامل کلید

هاي و قدرت برخاسته از موقعیت، مهارتها مانند ترجیحات، آگاهی، مهارت يگیرنده، مواردتصمیم

 گیرد.می ه یا راه دستیابی به منابع را در هر موقعیتی به کارویژ

دان می»سیاستگذاري همچون یک فرآیند  درها کند که مطالعه ارزشمی یانگ، از این نقطه نظر آغاز

مختلفی است. او براي پرداختن هاي داراي معانی و مدلولها است. زیرا واژه ارزش «شناختیمین روش

توانیم مردم را در قالب فضاي حیاتی می کند کهمی این اندیشه کورت لوین، استفادهبه این مسئله از 

 آنها مورد توجه قرار دهیم.

کند که فضاي حیاتی از نظر لوین یک شیوه به شدت ذهنی براي می دوبرد، به این نکته اشاره

گاهانه و آاهداف »امل و ش 1است« بیندمی گونه که یک فرد آن راآن»ارتباط برقرار کردن با جهان، 

مل شا« فضاي حیاتی»شود. می «ها، تجربه گذشته و انتظارات آینده اویاها، آرزوها و ترسؤگاه او، رآناخود

                                                 
 .11: 1999. دوبرد، 1
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 توانیم از آنها براي تحلیل فضاي حیاتی سیاستگذاري استفاده کنیم:می چهار بعد است که به بیان یانگ

 شناختی، وجودي یا ادراكی 

 ارزیابیثر یا مورد ؤم، 

 عقالنی یا عاطفی، 

 المللی.هدایتگر یا بین 

 

 و تصمیمات عمومیها تحلیل سیاست. 7

توان به قدمت خود دولت دانست. این پدیده در یک سطح شامل می راها تحلیل سیاستهاي ریشه

گیران یمتصم ممکن و استراتژي، ابزار و اهداف ضروري براي دستیابی به مقاصد است.هاي بازبینی گزینه

 کنند.می از تحلیل براي چارچوب بخشی و جهت دادن به خود در همسویی مسأله و نه حل آن استفاده

گیري دولتی وارد شد، باید از اقتصاد یاد هاي تخصصی و کارشناسی که در تصمیمدر میان اولین حوزه

پس از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهاي صنعتی، اقتصاددانان، نقشی جدید را در فرآیندهاي  کرد.

تلف و در هاي مخگیري دولتی، در زمانهاي اقتصادي بر تصمیمسیاستگذاري بر عهده گرفتند. تأثیر توصیه

زمینه ظهور و سقوط هاي سیاسی مختلف، فراز و فرودهایی را به خود دیده است. این تأثیر را باید در نظام

گراتر و سیاسی به صورتی کثرتهاي که توصیه 1985و  1975هاي اجماع اقتصادي کینزي در دهه

هاي فکر خارج از دولت در ایاالت متحده و اتاق 1985غیرارتدکس درآمدند بررسی کردند. بنابراین در دهه 

 1ر سیاستگذاري اقتصادي داشتند.ها و بازیگران رسمی بتأثیري به مرتب بیشتر از سازمان انگلیس

 گیريتحلیل براي تصمیم 

دیگر ادوار تاریخی جدا کرد. دلیل مهم آن نیز  درگیري تصمیم گیري در سیاست نوین را باید ازتصمیم

 هايتر براي تصمیمات است. چارچوبعقالنیاي و فنون تحلیل با هدف فراهم آوردن پایهها توسعه مدل

با یکدیگر متفاوتند. در یک انتهاي پیوستار گیري هاي فرآیند تصمیمهمانند مدلتحلیل عقالنی نیز 

اند تومی چه تحلیل سیاسی است یاسخت علمی و اثباتی را درخصوص آن افرادي قادرند که دیدگاهی

 عقالنیتهاي تر قرار دارد که محدودیتفتی عملگراتر و سیاسیو در طرف دیگر رهیا 2کنند باشد، دنبال

 عمومی را باور دارد.گیري تصمیم پذیرد و در ضمن نیاز به پیشبردمی را

 هافنون تحلیل عقالنی سیاست 

الی، ریزي مفایده، پیشگویی اقتصادي، برنامه –فنون کلیدي براي تحلیل عقالنی شامل تحلیل هزینه 

 شود.ارزیابی تأثیرات می اجتماعیهاي ها، شاخصپژوهش عملیاتی؛ تحلیل سیستم

                                                 
 .1993. سینگر، 1

 .1999. استوکو زکهاسر، 2
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  آنهاي فایده و شاخه –تحلیل هزینه 

توان محاسبه کرد و آن را با هاي یک برنامه را میفایده آن است که هزینه -اصل بنیادین در تحلیل هزینه

اي روشن دهگیري پدیفایده به مثابه ابزاري براي تصمیم -جذابیت تحلیل هزینه منافع حاصل از برنامه سنجید.

د و آورها و منافع فراهم میزیرا آشکارا روشی خنثی را براي شناسایی اهداف و تأثیرات آنها، هزینه ؛است

 د.کنها کمک میبندي و انتخاب گزینهدهد که به قالبگیري را به دست میابزارهاي عینی و قابل اندازه

 بینی اقتصاديپیش 

کوشند تا با شناخت حوادث آینده، راهنمایی براي می که به کمک آنها اندهاییتمامی جوامع داراي نقش

کننده در کشورهاي صنعتی و با عرضه بینیپیشهاي تصمیمات خود به دست آورند. توسعه مدل

هاي به انجام رسید و در طی این مدت، دولت 1975و  1935هاي در دههالمللی بین تجارتهاي مدل

اقتصادي هاي روي آوردند. مدلها ه استفاده فزاینده از مدلبینی روندها و سناریوها بشملی براي پی

زیرا تمام تصمیمات مربوط به اقتصاد درگیر  ،در دولت مدرن هستندگیري تصمیم ابزارهایی ضروري براي

 بینی توسعه آتی و نه وضعیت موجود است.سیاستگذاري بر پایه پیش

 ریزي مالیبرنامه 

است. این فن براي طرفداران خود « پی پی بی اس»ها، روشسیاستمهم در تحلیل هاي یکی از روش

آورد؛ می گرایی بود و نوید طلوع عصري جدید را به ارمغانپایانی براي دوره تاریک تدریج 1935در دهه 

ریزي عقالنی در خصوص عصري که در آن مشکالت و تنگناهاي اجتماعی و اقتصادي به مدد یک برنامه

 1شد. می بودجه فرو نشانده

هاي قرار دادن اجزاي تصمیمات بودجه در چارچوب استراتژي کلی هزینه« پی پی بی اس»هدف 

و منافع آنها، تمرکز ها تنظیم اهداف و راهبردها، تحلیل هزینه« پی پی بی اس»دولت بود. هدف رهیافت 

 بر اهداف موردنظر و به نمایش گذاردن آنها از طریق بازبینی مستمر نتایج است.

 هاتی و تحلیل سیستمپژوهش عملیا 

 هستند که دارايها از فنون و رهیافتاي و تحلیل تصمیم، مجموعهها پژوهش عملیاتی، تحلیل سیستم

 2:زیر استهاي ویژگی

 ،انحراف به سوي عمل و پیشرفت .1

 ،عقالنیت وکارآمديهاي ارزش .2

 ،کمّیهاي استفاده از مدل .3

 متغیرهاي مربوط.دیدگاهی کالن نگر و آزمون تمامی  .9
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 استاندارد را براي کمک بههاي از فنون و روشاي مجموعهها پژوهش عملیاتی و تحلیل سیستم

 عبارتند از:ها گیرند. این روشمی به کارگیري فرآیند تصمیم

 ریزي خطی،برنامه 

 گیري،نظریه تصمیم 

 ،نظریه صف 

 .کنترل موجودي 

یکی از فنون ریاضی است که در زمینه استفاده از منابع محدود براي دستیابی  ریزي خطیبرنامه

 کننده مطرحبه اهداف از پیش تعیین شده... در جایی که محدودیت منابع چونان نوعی بازدارنده و الزام

 1رود.می شوند، به کارمی

ات از تصمیماي موعهرود که مجمی هایی به کارشکلی از تحلیل است و در موقعیت نظریه تصمیم

در آنها وجود دارد. هدف این نظریه رسیدن به یک سیاست بهینه از طریق تحلیل عقالنی هر یک از 

 است.گیري هاي فرآیند تصمیممراحل یا گام

گردد که در آنها، نقطه تمرکز، مسئله تقاضا و تراکم می هایی از مدیریت اعمالدر حوزه نظریه صف

 شود.می استفاده از صفخدمات است و منجر به 

ثر و کارآمد از موجودي انبار، یعنی ؤروشی فنی است که هدف از آن استفاده م تحلیل موجودي

 میزان کاالهایی که یک سازمان براي پاسخ دادن به تقاضاهاي داخلی و خارجی خود در انبار دارد، است.

 اجتماعیهاي شاخص 

بیشتر به مثابه معادلی براي مسئله اجتماعی در  1935 اجتماعی در ایاالت متحده در دهههاي شاخص

 اقتصادي که نقشی بس مهم را در سیاستگذاري عمومی دوره پس از جنگ ایفاهاي مقابل شاخص

پردازند و نقش آنها می به ایفاي نقشگیري تصمیم اجتماعی درهاي کردند، مطرح بودند. شاخصمی

 یرد.گمی آن تنظیم تقویم سیاستگذاري دولتی شکل فراهم آوردن چارچوبی گسترده است که ضمن

 ارزیابی تأثیرات 

این فنون اغلب به شکلی گسترده در حوزه سیاستگذاري زیست محیطی یعنی ارزیابی تأثیرات زیست 

ن دیگر در ایاي گونه شوند.می کمتر در ارزیابی تأثیرات اجتماعی به کار گرفتهاي محیطی و با دامنه

ارزیابی تکنولوژیکی است. هدف از چنین تحلیلی، ایجاد چارچوبی است که تأثیر یک تصمیم را زمینه، 

 یابی کرد.زبر محیط یا جامعه در درون آن بتوان ار

ثیرات روند، ارزیابی تأمی یافته و کمتر هم به کاردو گونه دیگر از ارزیابی تأثیرات که کمتر توسعه
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ررسی و کند تا بمی . ارزیابی تأثیرات اجتماعی فنی است که تالشاجتماعی و ارزیابی تکنولوژیکی است

ارزیابی تکنولوژیکی نیز نوعی کمک  1مطالعه تأثیرات طبیعی، بیوفیزیکی و محیطی را به انجام رساند.

ها شناسایی، تحلیل و ارزیابی چندگانه پیامدهاي فناوري و مهارت منظوربهاست که گیري تصمیم براي

 2د.رومی به کار

 گیريفنون كیفی براي تصمیم 

ها، رزشاتر استراتژیک یا سیاستگذاري شده و به تعارض درگیر تصمیمات گستردهمسائل  زمانی که

ر د کیفی بهره برد.هاي توان از روشمی انجامند،می و مانند آنها ها، اندیشهاحساسات، مکاشفه، قضاوت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می قضاوتیکیفی یا هاي میان مهمترین فنون و روش

 سناریوسازي، 

 ها،لیل بازيسازي، تحشبیه 

 تحلیل تأثیرات متقاطع، 

 طوفان مغزي، 

 تحلیل دلفی، 

 سازيسناریو 

این روش شامل ساخت تصویري منطقی و جالب از موقعیتی فرضی شبیه شرایط آینده است. هدف 

احتماالت آینده و توجه مستقیم به پیامدهاي تصمیمات و تر از سازي، افزایش درکی شفافسناریو

 موجود است.هاي گزینه

 سازي، بازي و تحلیل غیرواقعیشبیه 

بازي یکی از فنونی است که ریشه در سیاست خارجی و سیاست دفاعی داشته است. هدف بازي کمک 

ود. نوع شمی بیشتري به پیدا کردن یک تصمیم است که این مسئله خود منجر به کاربرد فنون کمی

این روش از  6سازي است، تحلیل غیرواقعی است.از بازي و شبیهاي دیگري از تحلیل تصمیم که آمیزه

ن در آ کنونیآوردن یک تصمیم یا یک موقعیت فرضی و مقایسه پیامدهاي  نظر نگاهی ساده، شامل در

 دیگر و بروز پیامدهاي دیگر است.هاي صورت انتخاب گزینه

 تحلیل تأثیرات متقاطع 

، سپس تأثیرات و نتایج احتمالی آن در شودمی در این نوع تحلیل فهرستی از حوادث و رخدادها تهیه

 گیرد.می شود و ارزیابی آنها از تأثیرات احتمالی مورد پرسش قرارمی مقابل یک گروه قرار داده
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 طوفان مغزي 

روش تولید حجم بسیاري  قرین است. هدف از این 2 و 1طوفان مغزي روشی است که با نام آلکس آسبورن،

 توان دست به انتخاب زد.می هاست که در میان آنهااز اندیشه

 روش دلفی 

به وجود آورد. رهیافت دلفی در واقع  1935در دهه « رند» تحلیل دلفی از دیگر فنونی است که در بنیاد

و و نه گفت و گوي رها کردن اطالعات و تحلیلاست که بر پایه رد و بدل گیري تصمیم نوعی کمک به

 مدار است. -در رو بنا شده است. این یک روش به شدت تخصص

 

 هاانتقادهایی از تحلیل سیاست. 8

واقعی وجود دارد. این گیري تصمیم جدي درخصوص استفاده از کار تحلیل درهاي محدودیت

 اند:آن را این گونه بیان کرده 6شامل مواردي است که برخی از تحلیلگرانها محدودیت

 ،سیاستگذاري مدرنفرآیند  اضافه بار اطالعاتی موجود در .1

اند و نه استفاده از تحلیل براي تقویت و مشروعیت دادن به تصمیماتی که پیشتر گرفته شده .2

 ها،براي دست زدن به انتخابی عقالنی میان گزینهگیران تصمیم براي قادر ساختن

 ،معرض سیاسی شدنقرار گرفتن در  .3

 ،فقدان پایه قدرتی براي تحلیلگران .9

بندي سیاست قوي است، اما در خصوص چگونگی اجراي و قالبمسائل  تحلیل در مقام تشخیص .5

 سیاست، ضعیف است.

 

 هاتحلیل اجراي سیاست ـ فصل چهارم

کند. می واین پارسونز در بخش چهارم به موضوعات و مسائل مهمی در سیاستگذاري عمومی اشاره

 کند عبارتند از:می مهمترین نکاتی که در این بخش به آنها اشاره

 اجرا،هاي رهیافت. 1 

 خدمات(، و هاسیاست )عرضه تحویلهاي سیستم. 2 

 عمل، و نظریه میان پلی: هاسیاست ارزیابی. 6 

 سیاستگذاري، در تداوم و تغییر. 4 
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 نتایج. و تأثیرات ارزیابی: و عمل وعده. 0 

 

 اجراهاي رهیافت. 1

گیرد و چگونه ممکن است برانگیخته شود. می مطالعه اجرا، مطالعه تغییر است: تغییر چگونه صورت

هاي توان گفت که اجرا، مطالعه ساختارهاي کوچک حیات سیاسی است؛ چگونه سازمانمی همچنین

 1کنند.می گر تعاملرسانند و با یکدیمی بیرونی و درونی نظام سیاسی امور خود را به انجام

زمانی که یک سیاست وضع شد و به تصویب رسید، کار سیاستگذاري پایان نیافته است. درست 

شود و می آید که اجرامی سیاست زمانی به وجود» کند،می به زیبایی اشاره 2همان طوري که اندرسن،

 6«.آیدمی شود که به وجودمی زمانی اجرا

 باال به پایین نظام عقالنی ازهاي رهیافت 

پایانی بر فراموشی  4تألیف پرسمن و وایلداوسکی،« اجرا»کتاب  آمد. این الگو، اولین الگویی بود که پدید

بینی. شرایط ابتدایی و نتایجی مورد پیشاست شامل اي مسئله اجرا بود. به باور آنها یک سیاست فرضیه

توان »اجرا، اساساً «. اعمالی که باید پیش برده شوندیندي است از تعامل میان تنظیم اهداف و آفر»اجرا، 

در یک زنجیره علّی است تا آن که سیاست به عرصه عمل درآید. اجرا نیازمند نوعی نظام « ایجاد اتصال

 کنترل و ارتباطات از باال به پایین و منابعی براي انجام دادن کار است.

 ی از الگوي كنترل عقالنیانتقادهای 

ر اجرا در نظفرآیند  ال به پایین از این منظر که نقش دیگر بازیگران و دیگر سطوح را درالگوي از با

در یک بررسی با عنوان  1977شماري قرار گرفت. ودرلی و لیپسکی، به سالبی هايگیرد مورد انتقادنمی

الگوي نشان دادند که « ساالران سطوح عادي و ابداعی نهادین: اجراي اصالحات خاص آموزشیدیوان»

عقالنی در وادي عمل، ناکارآمد و در حوزه نظري، ناتوان از متقاعد کردن است. حاصل پژوهش آن بود 

 .آمدبه شمار نمیها ثر در سیاستؤکه کنترل و نظارت بر افراد راهی به سوي رسیدن به یک اجراي م

میان سیاستگذاران و ، رابطه طرفداران رهیافت از پایین به باال بر این باورند که مسئله اصلی

ذاکره را را فرآیندي از ماجفرآیند  هاست. الگوي از پایین به باال، الگویی است کهکنندگان سیاستعرضه

مدیریتی و فرهنگ هاي بیند که خود شامل دو بافت یا دو محیط است: مهارتمی سازيو اجماع

ش و غیره(؛ و محیطی سیاسی که )مدرسه، بیمارستان، پلیس، ارت دخیل در سیاستگذاريهاي سازمان

 باید در آن کار کنند.
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 اجرا چونان یک بازي سیاسی 

ها کمتر بر پایه مفهوم کنترل بنا شده باشد و آنها را ساختارهایی بدانیم که اگر دیدگاه ما نسبت به سازمان

 هستند، آن گاه منازعاتاند که در پی به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود ها و افرادي تشکیل شدهاز گروه

یاد شده را چونان فرآیندهاي سیاسی الزم خواهیم دید که از راهبردهاي مختلف براي کسب و حفظ قدرت 

 کنند. اجرا از این منظر، کار افرادي است که در پی منافع خویش به بازي مشغولند.استفاده می

مطرح کرد. به باور او، اجرا نوعی بازي  1«بازي اجرا»بارداچ، در کتاب  1977این الگوي بازي را به سال 

  2آید.وجود میبه« )عدم قطعیت( نااطمینانی»از دادوستد، تشویق و تمرین جنگی است که در شرایط 

 عمل: اجرا به مثابه فرآیندي تكاملی -سیاستهاي چارچوب 

توان می «عمل -پیوستار سیاست»اجرا را به بهترین شکل در قالب فرآیند  بارت و فاج، بر این باورند که

ها سیاست کوشندمی تعاملی و گفتگویی در طول زمان میان آنانی کهفرآیند  فهمید. در این پیوستار، یک

 6.گیردمی به آنان بستگی دارد، صورتهاي را به اجرا درآورند و آنانی که کنش

آنانی است که مسئول اجراي  نعمل، یک فرآیند دادوستد تعاملی میا -مسئله اجرا در الگوي سیاست

ا از پایین به یهایند و آنانی که بر منابع مسلط هستند. در این الگو، بیش از الگوي از باال به پایین سیاست

 خورد.به چشم می 4ها و رفتارتري بر مواردي همچون قدرت و وابستگی، منافع، انگیزهباال تأکید افزون

مل است؛ این پدیده، آیند اجرا، فرآیندي همواره در حال تکافر» 0از نگاه ماجن و  وایلداوسکی،

 «.آیندبه اجرا درمیها گردد و سیاستمی بندي دوبارهضرورتاً قالب

 اجرا در یک چارچوب مدیریتی 

اداري سیاستگذاري عمومی شکل غالب را در حوزه « عملیاتی»رویکردهاي مدیریتی درخصوص اجرا، انگاره 

د به خو« تجاريبازاري و »اي که مدیریت سیاستگذاري عمومی تالش کرده تا بیشتر چهره اند. از آنجاداده

رفتند، مورد پذیرش قرار گیرند. این به شمار می« هاي خصوصیروش» هایی که روزيبگیرد، فنون و روش

 توان بررسی کرد.می 8مدیریتی اعضا 7مدیریت همیاري 3موارد را در قالب سه نوع رهیافت مدیریت عملیاتی،

  

                                                 
1. The Implemental Game 

 .1999:11. بارداچ،2

 .21: 1991. بارت و فاج،3

 .29  همان،. 4

 .111: 1994. وایلداوسکی،5

6. Operational Management 

7. Corporate Management 

8 .Personnel Management 
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 مدیریت عملیاتی 

رود که در قالب اصطالح نیز به کار میها )عرضه( سیاست تحویلفرآیند  پژوهش عملیاتی در زمینه

بر این باورند که یک سیستم اجرایی موفق داراي  1کارتر و همکاران، شود.مطرح می« مدیریت پروژه»

 چهار گونه کنترل است:

 ،زمانهماهنگی درخصوص  .1

 ،خاصهاي هماهنگی در زمان .2

 ،ریزي دقیق و جزییپشتیبانی و برنامه .6

 دفاع و نگهداري از مرزهاي ساختاري. .4

 مدیریت همیاري 

پژوهش عملیاتی چارچوبی هاي ها، برخالف روشخصوص اجراي سیاستمدیریت همیاري دررهیافت 

عمومی قرار گرفت. الگوي است که در بخش تجارت خصوصی رشد کرد و مورد پذیرش مدیران بخش 

صیف ز طریق چرخه تومدیریتی به شکلی راهبردي که امسائل  مدیریت همیاري از نظر تأکید بر تحلیل

 شباهت دارد. 2«پی پی بی اس»کند، به می ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل عملاهداف، برنامه

 مدیریت اعضا 

ی گرایی در بخش عمومبه جنبه مهم دیگري از مدیریتفرهنگی رویکرد مدیریت پیوسته ما را هاي جنبه

سازد: یعنی مدیریت افراد. روش اصلی در مدیریت پیوسته عبارت است از تنظیم اهداف و رهنمون می

 سازي اجرا از ناحیه افراد قابل اشاره است:تحصیل اهداف. دو روش براي بهینه سپس

روشی است که در آن کارکرد افراد در مقابل اهداف سازمانی و در چارچوب  ارزیابی اجرا: .1

 شود.می توسعه توان افراد سنجیده

روشی است که در آن مدیر و کارکنان در خصوص اهداف به توافق  مدیریت از طریق اهداف: .2

  6رسند تا اهداف یاد شده، روشن و دقیق باشند.می

  سیاستسازمانی و اجرا  -تحلیل میان 

است  گاه پرسش اینهاست آناز سازماناي اگر بپذیریم که اجرا فرآیندي است که درگیر یک شبکه یا مجموعه

 گیرد:که یک سازمان چگونه با یکدیگر تعامل دارند؟ این بحث در قالب دو رهیافت مورد توجه قرار می

ها ارد که تعامل سازماناین رهیافت اشاره به این مسئله د وابستگی در زمینه قدرت و منابع: .1

تر را به تعامل ضعیف و وابستههاي در آن قادرند سازمانها محوري است که سازمانمحصول روابط قدرت

                                                 
 .91: 1994. کارتر و همکاران، 1
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 و همکاري با خود وادارند.

با یکدیگر کار کنند تا آنچه را ها دهد که سازمانمی این رهیافت زمانی روي تغییر سازمانی: .2

 مبادله کنند. که همسو با منافع مشترکشان است

 به سوي نوعی تركیب -اجرا 

هاي از باال به پایین و از پایین به باال در قالب شش شرط مزمانیان، تالش براي ترکیب نظریهکار ساباتیر و 

 اند:صورت رسمی بیان شدهه بههایی است کؤثر اهداف سیاستالزم و کافی براي دستیابی به اجراي م

  و منابع قانونی.ها هدف ایجاد استانداردي از ارزیابیاهداف روشن و سازگار؛ با 

 دقیق براي انجام دادن اي که سیاست داراي نظریهف اطمینان از ایننظریه علّی مناسب؛ با هد

 تغییر است.

  اند با هدف افزایش میزان موافقت آنانی به صورتی قانونی، ساختاربندي شدهساختارهاي اجرا که

 هستند.ا هکه در کار اجراي سیاست

 جویندها بهره میمجریانی متعهد و با مهارت که از دانش و بصیرت خویش در راه تحقق اهداف سیاست. 

 تقنینی و اجرایی.هاي هاي ذینفع و حاکمان در بخشپشتیبانی گروه 

 و حاکمانها اقتصادي با هدف از میان برداشتن حمایت گروه -ایجاد تغییرات در شرایط اجتماعی 

 ساختن نظریه علی سازنده سیاست. یا واژگون

 

 ]و خدمات هاعرضه سیاست[ تحویلهاي سیستم. 2

ها اساسی از پدیده تحلیل سیاستاي به مالحظهها عرضه و تحویل سیاستهاي اشکال عرضه یا سیستم

از موضوعی فراموش ها و بخش عمومی مدرن تبدیل شده است. بررسی فناوري عرضه و تحویل سیاست

مربوط به مدیریت هاي به موضوعی با موقعیت برتر در نوشته 1985و اوایل دهه  1975دهه شده در 

 که حکومت مدرن با آناي خصوص شرایط پیچیدهویژه درومی تبدیل شده است. این مسئله بهبخش عم

 قابل مالحظه است. 2و مهندسی در حال تغییر دولت در جامعه مدرن 1روبروست

شوند. تر از نهادها و ابزارها فراهم میهایی متفاوت و پیچیدهز طریق مجموعهها و خدمات عمومی االاک

ه نامند تا این اندیشه را انتقال دهیم کمی« تلفیقی»یا « ترکیبی»ها را اصطالحاً ارائه ها یا ترکیباین مجموعه

 هایند.زشو اشکال اجرا و ارها هاي سیاستگذاري، ترکیبی از بازیگران، نهادها و سازمانحوزه

ارزشی بررسی و دولتی، بخشی، اجرایی ، چهار ترکیب را با محورهاي در بخش حاضر از کتاب

 خواهیم کرد.
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 تركیب دولتی 

در اینجا در نخستین گام باید بعد سرزمینی را مورد توجه قرار دهیم. چه بخش یا سطحی از دولت 

اند؟ تمهیدات اداري و مالی تقسیم شده ولیت از منظرئمسئول عرضه یک برنامه است؟ چگونه این مس

که  هاییسیاسی داراي اهداف سیاستگذاري مشترکی باشند اما سطح دولتهاي اگرچه ممکن است نظام

اي/کشوري، محلی، ترده در مواردي مانند ملی، منطقهاند به شکلی گسئول تأمین یک خدمتمس

 همسایگی/مجاورتی متفاوت است.

دولتی موضوعی است که حکایت از نیاز به تمرکزگرایی از یک سو با  هايترکیب سطوح مسئولیت

ملی و تمرکززدایی ازسوي دیگر با هدف تضمین منافع هاي هدف تضمین نظارت به ویژه در بخش دارایی

 مدیریتی دارد.

 هاتركیب بخش[ تركیب بخهی[ 

دولت باید بخش هایی را که در کار عرضه کاالها و خدمات عمومی  ]هايعرصه[ در کنار ترکیب سطوح

 هستند، مورد توجه قرار داد.

 خصوصی: شراكت -تركیب عمومی 

سیاستگذاري به وقوع پیوسته هاي عمومی و خصوصی در شماري از عرصههاي ایجاد شراکت میان بخش

اي، آموزش و فراگیري و وسعه منطقهزیرساختی، نوسازي شهري، تهاي شامل توسعهها است. این عرصه

 محیط زیست است.

بر این باور است که یک شراکت موفق در ترکیب دو بخش عمومی و خصوص در سایه  1کوون هون،

 گانه امکانپذیر است:تحقق شرایطی سه

 شرایط آغاز شراکت، 

 وابستگی متقابل میان دو بخش، 

 .همگرایی اهداف 

 بخش داوطلب 

اي سیاستگذاري، مسئلههاي داوطلب در حوزه سیاستگذاري اجتماعی و دیگر حوزهدرگیر شدن بخش 

مربوط به افزایش منافع است. بخش داوطلب از نظر تاریخی نقشی مهم را در تاریخ دولت رفاه ایفا کرده 

است. مؤسسات داوطلب به دنبال افزایش میزان منابع خود از بخش عمومی هستند تا از این طریق 

رشد بخش داوطلب، مسایلی را در  خود به اعتبارات دولتی و غیردولتی را به حداقل برسانند. وابستگی

 2غیرتجاري و غیرانتفاعی به وجود آورده است.هاي مورد نقش مدیریت در سازمان و راهبردهاي سازمان
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 اعمال ]هاي روش[ تلفیق 

شود و تا عرضه و می عریان و سرنیزه آغازاست که از کاربرد زور اي اعمال داراي گسترههاي تلفیق روش

یابد. در اینجا به بررسی چهار رهیافت در خصوص انواع نشر اطالعات با هدف تغییر رفتارها ادامه می

 پردازیم:اعمال سیاست میهاي تلفیق روش

 خواند)بولدینگ(؛ توجه ما را به سوي قدرت فرامی روش اول:

 )هود(؛ دهدو کارآمدي آنها را مورد توجه قرار میها اشکال اجرا و اعمال اداري سیاست روش دوم:

 را تحلیل کنیمها آورد تا روابط مربوط به اعمال انواع سیاستچارچوبی را فراهم می روش سوم:

 )بارچ و وود(.

اتزیونی براي تحلیل انواع قدرت به مثابه فراهم آورنده نوعی ارتباط میان اجراي  روش چهارم:

 ،ول اجراي آن به منزله چهارمین روشئمسهاي درون سازمانها سیاستگذاري عمومی و اجراي سیاست

 بررسی خواهد شد.

 بولدینگ 

بسیاري با فهم درت ارتباط بولدینگ، در مقام یک اقتصاددان در خصوص پدیده قهاي اندیشه

راهبردهاي اجرا دارد. وي مربوط به انواع تلفیق « مرزهاي احتماالت»و ها تساجراي سیا« هايهزینه»

 شود.می گونه قدرت تهدید، مبادله و عشق تمایز قایلمیان سه

از طریق تهدید ممکن است داراي پیامدهاي تولیدي و همگرایانه باشد. این تهدید ها اعمال سیاست

تواند از نظر اجتماعی، مولد و همگراساز می پیامدهاي تخریبی است. اما اگر موفق از آب درآید، داراي

حالتی مولد دارد. قدرت عشق چنان است که اعمال  ها،باشد. استفاده از قدرت مبادله براي اعمال سیاست

 رساند.میولیت اجتماعی و فردي به انجام ئسیاست را بر مبناي احترام و مشروعیت از دل مس

ها بندي بولدینگ چونان الگویی براي استراتژي عرضه سیاست معطوف به تلفیق اعمال سیاستطبقه

است؛ اعمالی که جوامع از آن براي دستیابی به اجرا )اعمال همگرایانه( یا اجبار به اجرا )اعمال تهدید( 

 کنند.)اعمال مبادله( استفاده می یا تولید اجرا

 1هود 

 کند:یاد میها از چهار گزینه یا چهار روش اجراي سیاست 2هود،

  قواعد کنارگذارنده/تغییردهنده: در مورد عدم اجرا، دولت ممکن است قواعد را کنار بگذارد یا آنها

 تغییر دهد.ها را با هدف اجراي سیاست

 تواند از روش تبلیغ و تشویق بهره جوید.سخن پراکنی: دولت نمی 
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 کنند.را اجرا نمیها انون شکنان: استفاده از اعمال قانونی براي آنانی که سیاستپیگرد و مجازات ق 

 ،ناممکن و غیرمناسب براي شکستن قانون. ایجاد شرایط فیزیکی سخت 

  وودبارچ و 

 ها را در قالبهاي اجراي سیاستکنند که براساس آن، روشریزي میچارچوبی را پی 1وود، چ و ربا

چ و وود اشکالی رکنند. بادارد، طراحی میکه مردم را از ارتکاب برخی اعمال باز می «هاي منفیمجازات»

ها کنند. اشکالی از کنترل که در سیاستگذاريهاي رسمی و غیررسمی مطرح میاز کنترل را در قالب کنترل

گرا کثرت هاي غیررسمی در جایی است که رژیم سیاسیهاي مثبت و کنترلروند. عرصه مجازاتبه کار می

هاي مثبت را هاي رسمی و مجازاتعرصه کنترل گیرد.ها از طریق دادوستد انجام میبوده و اجراي سیاست

ها یافت. عرصه هایی به شدت قانونی اما دستکاري شده براي تحقق اجراي سیاستتوان در حالتمی

آن، قانون، قانون است و  در گرایی اقتداري است کههاي منفی، عرصه قانونهاي رسمی و مجازاتکنترل

یابد. درحالی که عرصه هاي پلیسی و تهدید تحقق میها با استفاده از قانون و روشاجراي سیاست

 کشاند.هاي غیررسمی ما را به عرصه ستمگري و خودسري میهاي منفی و کنترلمجازات

 تركیب عهق، ترس و پول 

ها یا سیاستها با قواعد، مقررات، فرمانها بر این باور است که همراهی و موافقت افراد در سازمان 2اتزیونی،

 تواند سه دلیل اساسی داشته باشد: می

 این رفتار برخاسته از نوعی توافق، عشق یا اخالق است.  اول:

 د. نافراد ممکن است از روي ترس عمل کن دوم:

رو اجراي اینتواند پول یا منافع مادي آنان باشد. ازها میازماندلیل همراهی افراد در س سوم:

 تواند محصول قدرتی هنجاري، سرکوبی یا یک پاداش باشد.می سیاست

 هاتركیب ارزش 

عرضه باید مورد توجه قرار داد با این پرسش آغاز هاي آخرین نوع ترکیب را که در تحلیل خود از سیستم

مختلف عرضه یک سیاست یا هاي دهنده ترکیب و تلفیق گونهکه چارچوبها شود که توزیع ارزشمی

یا همان دنیاي ها دولتی، بخشی و اجرایی نهایتاً بازتاب ارزشهاي یک برنامه است، چیست؟ ترکیب

هاي ارزشی نتیجه تعامل میان قضاوتهاي فرضی و ذهنی سیاستگذاران است. به گفته ویکرز، قضاوت

ش بندي است. این گزینمبتنی بر کار گزینش و اولویتها ارزشی است. ترکیب ارزشهاي واقعی و قضاوت

 .شوندمیتعیین مسائل  هايسیاستگذاري و حوزههاي نیز براساس تخصیص منابع میان حوزهها و اولویت
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 ها: خروج، اظهارنظر، وفادارياجراي سیاستهاي ارزیابی سیستم. 3

ها، میزان رضایت شهروندان از کاالها و خدمات عرضه شده اجراي سیاستآزمون نهایی براي یک سیستم 

است. شهروندان ممکن است از نتایج ارزشی به دست آمده ناراضی باشند و به پایین آمدن معیارهاي 

 هایی پیش روي شهروندان قرار دارد؟افتد، چه گزینهخدمات بیاندیشند. زمانی که چنین اتفاقی می

که با کاهش کیفیت کاالها و خدمات روبه اي کنندهباور است که در مقابل مصرف بر این 1هیرشمن،

 حل وجود دارد:روست، دو راه

کننده از عرضه ده در یک بازار است. اگر یک مصرفکننی مصرفظرفیت خروج توان اساس :2خروج  .1

 سازمان دیگري تهیه کند.تواند کاالي مورد نیاز خود را از مؤسسه یا کاالها و خدمات راضی نباشد، می

شود. اظهارنظر به معناي بیان منافع است که از نظر سیاسی به آن اعتراض گفته می 3:اظهارنظر .2

ده یا فرد عضو براي تغییر کنناظهارنظر به جاي خروج، تالش مصرفهیرشمن عقیده دارد توسل به 

ند یا سازمانی است که به آن کمی بنگاهی است که از آن خریدهاي و خروجیها ها، سیاستفعالیت

 4وابسته است.

نظر است. وفاداري منجر به تخاب میان دو گزینه خروج و اظهاراساسی در اناي وفاداري مؤلفه

اسخ از پاي محدودکردن و تأخیر گزینه خروج و افزایش رغبت به انتخاب گزینه اظهارنظر به مثابه شیوه

 در مقابل زوال است.

ه هایی است کدنیاي امروز، رسیدن به تعادل میان نیاز به تسهیل انتخابچالش سیاستگذاري در 

استفاده  خروج و اظهارنظر در آنها کارآیی دارد.هاي دهد و روشدر شرایط بازار و بخش خصوصی روي می

پیش روي سیاستگذاري در دنیاي امروز است که مسائل  ازها از اشکال مختلف عرضه و اجراي سیاست

 تواند منصفانه هم باشد.ه خدمات براي مشتریان میضمن آن عرض

ارآمد اثربخش و کفقط در زمینه اقتصاد، بلکه در مشارکت و سیاست نیز نه سیاستگذاري عمومی 

ام استماع و احتر پردازد بلکه به اظهار،که به مسایلی مانند خروج، اظهارنظر و وفاداري نمیاست. افزون آن

 0نهد.نیز ارج می

 ها: پلی میان نظریه و عملسیاست ارزیابی 

 ارزیابی داراي دو جنبه وابسته به یکدیگر است:

 دهنده آن،تشکیلهاي و برنامهها ارزیابی سیاست 

                                                 
 .1991. هیرشمن، 1

2. Exiting 

3. Voice 
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 هاو برنامهها ول اجراي سیاستئمسهاي ارزیابی افراد شاغل در سازمان، 

خصوص گسترده و عالی در، تعریفی 1توماس داس ارزیابی داراي تعاریف فراوانی است. در این میان

  2«.داندآموزش پیامدهاي سیاستگذاري عمومی می»کند و آن را مطرح میها ارزیابی سیاست

می عموهاي جاري و برنامههاي آزمون عینی، سامانمند و تجربی تأثیرات سیاستها ارزیابی سیاست

 نائل شوند.ها بر روي اهدافی است که باید بدان

 چند رویکرد یا فن اصلی است:تحلیل ارزیابی داراي 

 پردازند.و سودمندي میها با فایدهها گیري رابطه هزینهفنونی که به اندازه 

 پردازند.فنونی که به اندازه اجراي سیاست می 

 پردازند.میها و برنامهها کارگیري آزمون به ارزیابی سیاستهفنونی که به ب 

 ارزیابی و كنترل 

توان از منظر انتقادي مورد توجه قرار داد و به آن به می را 6انسانی در دولت ارزیابظهور مدیریت منابع 

مثابه گسترش قدرت دولت براي وارسی و کنترل فرآیندهاي سازمانی و مشتریانِ هدف آنها نگاه کرد. از 

ر کلیدي دولت در عناصهاي توان به مثابه توسعه تواناییمی و فنون جدید راها این منظر، ظهور روش

 بیان شد، در نظر آورد: 4سوي داندکرگانه زیر که ازسه

 آوري، ذخیره و بازیافت اطالعاتجمع، 

 نظارت بر افراد، 

 .مشاهده و کنترل رفتارها 

ها و نه تغییر سازمانها ینده به سوي تغییر رفتار افراد در سازمانآروند موجود در ارزیابی، حرکت فز

از موضوعات مهم ها موضوع چگونگی افزایش ظرفیت کنترل افراد در سازماناست. ها به مثابه سیستم

 د:شومی در کار آنتونی گیدنز، محسوب

نظارت ممکن . هدف استهاي جمعیتهاي نظارت در محیط سیاسی به معناي نظارت بر فعالیت

  0گیرد.یم به خود ماست مستقیم باشد اما در بیشتر موارد، بنا به نوع کنترل اطالعات، حالتی غیرمستقی

 جایگزین براي ارزیابیهاي چارچوب 

بندي وبخصوص دانش و روش، چارچکار گرفته شده در آن، دربههاي تحلیل ارزیابی و فنون و روش

میزان گیري ارزیابی آن است که سنجش و اندازههاي شده است. بحث اصلی درخصوص فنون و روش

                                                 
1. Thomas Dye 

 .311: 1999. دای، 2

3. Evaluative State  

 .39: 1991داندکر،. 4

 .19: 1991. گیدنز، 5
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 پذیر است.کارآیی شکلی عینی امکان

 در اینجا سه رهیافت براي ارزیابی وجود دارد که عبارتند از:

 1وجهی،رهیافت چند 

 ،2رهیافت طراحی 

 .6رهیافت سرشت گرایی 

 وجهیرهیافت چند 

یا ارزیابی وجود ندارد و باید از ها کوک، بر این باور است که هیچ نوع انتخاب درست در مورد سیاست

گوناگون بهره گرفت. از آنجا که واقعیت هاي رویکردها و شیوهگوناگون و چندوجهی برگرفته از هاي روش

باید  گیرندکار میبه تحلیل که سیاستگذاران براي ارزیابی دنیاي واقعیهاي چندوجهی است پس روش

 را مورد استفاده قرار دهند.ها و دادهها متنوع از انتخاباي گستره

 رهیافت طراحی 

، و بابرو و 4خصوص رهیافت طراحی با اندیشه هایترودي میلرهی درچندوجهاي این موضوع از چارچوب

شود که سیاستگذاري فعالیتی است در مورد می شکل گرفت. رهیافت طراحی با این مفهوم آغاز 0دریزک،

شباهت با کار یک مهندس یا طراح یا اهداف. از این منظر رهیافت یاد شده بیها دنبال کردن ارزش

 گیرند.سیاستگذاري را در بر میها پردازند و این واقعیتمیها طراحی واقعیتبه ها نیست. انسان

رهیافت طراحی اساساً ریشه در فهم حقیقت چندوجهی ارزشی و سیاسی و بافت چندچارچوبی 

ها، شامل همانند انواع طراحیها سیاستگذاري و تحلیل دارد. به زبان بابرو و دریزک، طراحی سیاست

ها یتاین فعال حساس نسبت به بافت زمان و مکان است.هاي یج ارزشی از طریق فعالیتال کردن نتابدن

 3بر عواملی تأکید دارند که متأثر از اراده انسان هستند.

 گراییرهیافت سرشت 

اهداف، تصمیمات، تأثیرات یا سازمان دهندگانی مشابه بلکه ادعاها، به این رهیافت، تمرکز خویش را نه 

 اند. این افراد کسانیدهند که آن را اعضاي محافل گوناگون مطرح کردهموضوعاتی قرار میمالحظات و 

 7اند.نوعی در مسئله ارزیابی درگیر شدهند که به هست

                                                 
 .1991. کوک، 1

 .1999؛ بارو و دریزک، 1994. میلر، 2

 .1991؛ لینکلن، 1999؛ گوبا و لینکلن، 1991. لینکلن و گوبا، 3

4. Trudi Miller 

5. Bobrow and Dryzek 

 .19: 1999. بارو و دریزک،6

 .219: 1999. لینکلن و گوبا،9
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 اساساً فرآیندي سیاسی است که در آن آگاهی محصول مذاکره و گفتگو است.فرآیند  این

 

 تغییر و تداوم در سیاستگذاري. 9

در قالب رویکردي ساده تلقی کنیم که خود را در یکی از مراحل چرخه سیاستگذاري  اگر ارزیابی را

گردند و سیاستگذاري باز میفرآیند  شود که بهکند، آنگاه این ارزیابی شامل بازخوردهایی مینمایان می

 شوند.میها و برنامهها منجر به بروز تغییر در سیاست

 ییر متمرکز خواهیم شد:در بخش حاضر بر دو جنبه از تحلیل تغ

هاي ها، باورها، مقاصد و اولویت: چگونه تغییر در اهداف، ارزش1تغییر در فضاي سیاست .1

 دهد؟رخ میها سیاست

ها، باورها، اهداف و غیره با چارچوب میان تغییر ارزشاي چه رابطه تغییر در فضاي سازمانی: .2

 ؟برعکسوجود دارد و ها سازمانی یا نهادین سیاست

 از سه رهیافت بهره خواهیم جست:ها بررسی ابعاد یاد شده از تغییر سیاستاي بر

 رهیافت چرخه سیاستگذاري، الف(

 سازمانی،هاي رهیافتب( 

 و آموزش سیاست.ها تغییر سیاستج( 

 چرخه سیاستگذاريهاي رهیافت 

سیاستگذاري چیزي فرآیند  براي مدت زمانی رهیافت چرخه سیاستگذاري در خصوص مراحل بسته

رسد تا وارد میدان شود و به دنبال آن، رفت. پس از مرحله ارزیابی نوبت به بازخورد میمبهم به شمار می

 مرحله پذیرش یا پایان خود را نشان دهد.

 اي دائمی است.این است که تغییر در فرآیند سیاستگذاري پدیده 2نقطه شروع پژوهش هاگ وود و پیترز،

ممکن است نتیجه یک تحول سیاستگذاري باشد اما بیشتر حاصل تغییراتی است که در محیط این مسئله 

 6دهد.ها و ساختارهاي سازمانی موجود روي میاستگذاري، در آموزش سیاسی و اداري یا در توسعه اندیشهیس

 ت:توان یافمی تغییر را در انواع تغییرات زیرهاي هاگ وود و پیترز، بر این باورند که انواع و گونه

 :دهد که دولت درگیر یک مسئله یا یک حوزه جدید است.این مسئله زمانی روي می نوآوري سیاست 

 :اي هموجود به کمک سیاستهاي این مسئله شامل جایگزینی سیاست جایگزینی سیاست

 دیگر است.

                                                 
1. Policy Space 

 .1993هاگ وود و پیترز، . 2

 .142: 1991. پیترز، 3
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 :فظ حو دستکاري و تنظیم براي ها این اصطالح به معناي پذیرش سیاست نگهداري سیاست

 سیاست است.

 :ت جا یک برنامه یا یک سیاساین ه مقابل نوآوري سیاست است. دراین پدیده نقط پایان سیاست

 شود.می کنار گذاشته

 سازمانیهاي رهیافت 

ها سازمانی است. تغییر سیاستاي داراي جنبهها براساس رهیافت چرخه سیاستگذاري، تغییر سیاست

باشد یا آنکه تغییر سازمانی خود از طریق توالی، نوآوري، نگهداري ممکن است محصول تغییر سازمانی 

 تغییري را در سیاست ایجاد کند.ها یا پایان سیاست

بخش هاي کنیم؛ چه نیروهایی موجب تغییر در سازمانمی بحث را با طرح پرسشی ساده آغاز

 شوند؟می عمومی

یابد. داري نوین صنعتی تحقق میعه سرمایهي سازمان، به دنبال توساز نظر وبر، پیروزي اشکال ادار

ها، افزایش میزان کنترل دولتی و تقاضا براي ها، دولتغییر سازمانی با رقابت میان شرکتدر این الگو، ت

 شوند.می کیفیت براساس قانون شکل گرفته و تعیین

یک جامعه  دهنده موضوع تأثیراز طرف دیگر رابطه میان تغییر سازمانی و جامعه صنعتی نشان

دهد که یم پساصنعتی بر الگوي تغییر سازمانی است. تحلیل تغییر سازمانی از منظر پساصنعتی نشان

بر این باور است که سازمان  1شوند.می تر شده وها، متنوعر شرایط یک جهان پساصنعتی سازماند

تر زونتر، تأکید افاندکساالري کمتر، سلسله مراتبی هایی همچون دیوانمدرن به سوي تغییر جهتپست

 2رود.پذیري بیشتر و تعامالت فراسازمانی پیش میبر بازار، انعطاف

براي پاسخ دادن به تقاضاهاي محیط و ها عقیده دارند که سازمان 6ییپردازان اقتضانظریه

 کنند.می مختلف تغییرهاي فناوري

گونه که الگوهاي اقتضایی آنها سازمانگوید که نظریه انتخاب استراتژیک جان چایلد، چنین می

ست که ااي بدون قدرت نیستند. جنبه کلیدي که از تحلیل آنها غایب است، شیوههاي گویند پدیدهمی

که  زنندهایی استراتژیک میکنند و سپس دست به انتخابضمن آن، صاحبان قدرت، محیط را درک می

ی به بهترین شکل با محیط همخوانی دارند. به گفته او ساختار اجرایی و سازمانهاي با توجه به مالک

ها و فرصتها تغییر در یک سازمان عبارت است از: فرآیندي اساساً سیاسی که در آن محدودیت

 4کنند.می ایدئولوژیکی اعمالهاي آن را در سایه ارزشگیران تصمیم که اندقدرتیهاي کارویژه

                                                 
 .1991. استیوارت کلگ،1

 .213: 1991. کلگ،2

3. Contingency Theorists 

 .2: 1992. چایلد،4
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داراي قدرت سازگار ساختن ها شمارند که سازمانمردود میشناسی جمعیت این اندیشه را بوم

شناسی شود. الگوي بوممی که نقطه محوري مکتب اقتضایی محسوباي خویش با محیط هستند؛ اندیشه

  1جمعیت بر قدرت محیط در تعیین تغییر سازمانی تأکید دارد.

اي ست که به تشریح شیوهشناسی جمعیت همانند الگوي انتخاب استراتژیک الگویی االگوي بوم

 آید.در چارچوب روابط قدرت به وجود میها پردازد که ضمن آن تغییر سازمانمی

را تحت عنوان تفسیري براي تغییر « 6گرایی نهادینشکلهم»اندیشه مربوط به  2دي ماجیو و پاول

 ی ازدر محیطها دهنده این مسئله است که سازمانگرایی نشانسازمانی مطرح کردند. الگوي همشکل

هایی دیگر وجود دارند که امل تنظیمی و سازمانکنندگان کاالها، عوتولیدکنندگان، منابع و مصرف

 4کنند.خدمات یا محصوالتی مشابه را تولید می

در تحلیل چگونگی ها ها، رویکردها، هنجارها و فرضیهفت فرهنگی بر اهمیت باورها، ارزشرهیا

عواملی محیطی یا ساختاري تأکید دارد. رهیافت مدیریتی تأکیدي خاص بر نقش و نه ها کارکرد سازمان

 رهبري در تسهیل تغییر دارد.

 هاو آموزش سیاستها تغییر سیاست 

ر بینی تغییبه شدت بر این مطلب تکیه دارد که کلید فهم و پیش 0رهیافت ساباتیر و اسمیت جنکینز،

 است:ها سیاستها، پویایی باورها و آموزش سیاست

ردازد پفکري یا رفتاري میهاي محور به بررسی تغییرات نسبتاً پایدار نیت -سیاستهاي آموزش 

 3هستند.ها اند و در زمینه حفظ یا بازنگري مفاهیم نظام اعتقادي افراد یا مجموعهکه محصول تجربه

ند. دهسیاستگذاري به دست میالگوهاي آموزشی چارچوبی منسجم را براي مالحظه تغییر در فرآیند 

اي تأکید دارند که ضمن آن افراد و سیاستگذاران، عمل آموزش ها بر شیوهالگوهاي سازمانی آموزش سیاست

 رسانند.و فراگیري را در بافت سازمانی به انجام می

 

 عمل: ارزیابی تأثیرات و نتایج وعده و. 5

یابند که روشن شود مربوط به تأثیرات براي آن تحقق میهاي اعتقاد دارند: ارزیابی 8و  7راسی و فریمن،

وان با تو عملکردها به نتایج موردنظر انجامیده است یا خیر. البته چنین برآوردهایی را نمیها آیا دخالت

                                                 
 .1999؛ هانن و فریمن، 1992؛ فریمن، 1999آلدریچ،  1

 .1993،1991. دی ماجیو و پاول ،2

3. Institutional isomorphism  

 .11: 1991پاول،. دی ماجیو و 4

 .1993. ساباتیر و اسمیت جنکینز، 5

 .42: 1993. ساباتیر و جنکینز،6

7. Rossi and Freeman  

 .211: 1993. راسی و فریمن،9

Ghazale
Typewritten Text
www.irpublicpolicy.ir



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

اطمینان به انجام رساند مگر با درجات مختلفی از تشویق...، هدف اصلی از ارزیابی تأثیرات، دستیابی به 

ست. یعنی برآورد تأثیر یک عمل هایک عمل یا یک دخالت در سیاست« لصتأثیرات خا» برآوردي از

تار و توانند بر رفو رخدادها قرار نگرفته باشد؛ رخدادهایی که میفرآیند  اي که تحت تأثیر دیگرگونهبه

 شرایط یک برنامه اجتماعی که مورد ارزیابی قرار گرفته، تأثیر بگذارند.

دادن این مسئله است که چگونه یک برنامه یا یک سیاست فرضی خوب از آب  هدف ارزیابی نشان

به وجود ل مسائ درآمده یا درنیامده و اهداف سیاست یا برنامه تحقق یافته یا نیافته است تا بدین ترتیب

 آمده، تحمل شوند و براي حل آنها بتوان از دولت تقاضاي سیاستگذاري کرد.

را نباید در ارزیابی نتایج و تأثیرات آنها دست ها سرشت نمادین سیاست1با این حال به گفته هاروپ، 

رفاً به مثابه نتایجی نمادین و نه نتایجی صها کم گرفت. البته ممکن است چنین باشد که نتایج سیاست

 اساسی، بهتر قابل درک شود. 

اجتماعی است؛ آنها بیش از تأثیرگذاري بر جریان تغییر شرایط ها کار سیاست داي، عقیده دارد:

داراي نظم هستند. مثالً دولتی که هاي دارند و حافظ شرایط و موقعیتمردم را در کنار یکدیگر نگه می

برنامه جنگ با فقر را سرلوحه کار خود قرار داده ممکن است هیچ تأثیري بر فقر نداشته باشد اما این 

 2غولی فقر را دارد. دهد که دولت دلمشاطمینان روحی را به افراد و فقرا می

 

 گیرينتیجه

گوید این مسئله کار اساسی دولت تلقی می6عرضه کاالها و خدمات امري مهم است اما چنان که کرلین، 

شود. دولت نهادي از جامعه است که فقط تعهد آن، تسهیل انتخاب اجتماعی و عمل کردن است. نمی

داشتن بر ابعادي است که عمل دولتی بر آن مبنا و عمل به معناي تسلط گیري تصمیم توان دولت در

تر کردن اهداف سیاستگذاري، شکوفایی بیشتر افراد در گیرد. گستردهمی مورد سنجش و داوري قرار

جامعه و افزایش میزان رضایتمندي، اجماع و آگاهی اجتماعی و مشروعیت به جاي پرداختن صرف به 

ها شگامان عرصه سیاستگذاري عمومی و تحلیل سیاستعرضه کاالها و خدمات، موضوع دلمشغولی پی

 همچون السول، لیندبلوم و اتزیونی بوده است.

سعه تواند توهایی است که میگیري ارزشالسول، هدف نهایی از سیاستگذاري عمومی، شکل به باور

داراي ها سیاستتمام و کمال افراد و جامعه را در پی داشته باشد. بنابراین سیاستگذاري عمومی و تحلیل 

 خود است.مسائل  منبع واقعی خاص خود و نقاط تأکید بر افراد و

                                                 
 .299: 1992. هاروپ،1

 .311: 1999دای، 2
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 گراییمدیریتهاي سیاستگذاري عمومی را باید پیش از هر چیز در زمینه ارزش هایی غیر از ارزش

کراتیک دمهاي مورد توجه قرار داد؛ ارزش هایی که مهم ترین آنها انتقال و به کارگیري دانش و مهارت

باشد  سیاستگذاريفرآیند  باید تسهیلها ترین عموم ممکن است. هدف تحلیل سیاستمورد گستردهدر 

تدار و کنترل را که مانع از گرایی در اقتواند کثرتمی شود ومی که از روشنگري و آزادي سیراب

 1گردد، زنده نگه دارد.گرایی قدرت سیاسی میمطلق

دهد بسیاري به سیاستگذاري عمومی به مثابه می نشان چنانکه دیدیم الگوهایی وجود دارند که

هایی همچون مشارکت، تولید مشترک، ارتباطات، تمرکززدایی ر ارزشکنند و بمی آموزش عمومی توجه

 و اجتماعات تأکید دارند.

گفتن حقایق به فرمانروایان  1935در دههها بنابراین در حالی که نقطه تمرکز اصلی تحلیل سیاست

 موریت تحلیل سیاست در دهه آتی، کمک به پرورش گفتگویی حقیقی میان سیاستگذاري در اینبود، مأ

سیاسی کردن و مردمی کردن سیاستگذاري عمومی داراي اهمیتی بزرگ است و نیازمند آن  -بازفرآیند 

زینه ه)مانند تحلیل  تحلیلی ابزاريهاي است تا دانشجویان و فعاالن این حوزه با دقت به محدودیت روش

فایده، پژوهش در عملیات، تجربه گرایی و ارزیابی(، انگاره مدیریتی و سازوکارهاي بازار بیاندیشند و  –

 آنها را توسعه دهند.

ش کند تا باشد بلکه باید تالها یافتهید محلی براي قدرتمندان و سازماندیگر نباها تحلیل سیاست

و گفتگوهاي سیاسی را غنی و گسترده ها طریق بحثتر دست یابد و از این به عمومی هر چه گسترده

 را غنا بخشد.ها و ارزشها سازد و رقابت میان اندیشه

 

 خذأمنبع و م

- Wayne Parsons, 1995. Public policy: An Introduction to the Theory and Practice 

of Policy Analysis, Publisher: Edward Elgar, the University of Michigan. 
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