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 مشی های فرایند خطها و مدلها، نظریهـ مقایسه چارچوب10فصل 

 اِدال اشالگر 

هایی از رفتار و بینیهایی یا پیشنفسه تبیینتوانند فی، ولی نمیکننددهی میها پژوهش را سازمانچارچوب

طور که استروم بیان ها نهفته است. یا همانها و مدلبینی در قلمرو نظریهآوردها فراهم کنند. تبیین و پیشره

عناصر  نندککنند... آنها تالش میدهی میرا سازمان 1ها، پویش تشخیص و تجویزیچارچوب»دارد: می

در نهایت، «. جهانشمولی را شناسایی کنند که هر نظریه متناسب با یک پدیده مشابه بتواند آنها را در برگیرد

پژوهان ها استفاده شود، به دانشتواند برای مقایسه نظریهکنند که میفراهم می 2ها نوعی زبان فرانظریچارچوب

آموزند و ه کنند که زبان مشترک دارند، از یکدیگر میهای مختلف استفاددهد از نظریهمشی اجازه میخط

 کنند. ی که باید دنبال شوند را شناسایی میاهای کلیدیسؤال

های هایی با طبقهها، نظریههای نظریه پویا هستند. چارچوبهای آن و مدلروابط میان یک چارچوب، نظریه

سعه نظریه به ا ضروری هستند. به موازاتی که توههکنند که برای تبیین پدیدعمومی از متغیرهایی فراهم می

تری ایجاد های متغیرها، محتوا و وضوح بیشها ممکن است بازنگری شوند تا برای طبقهرود، چارچوبپیش می

 شوند. هایی، آزمون و بازنگری میها از طریق تدوین مدلکنند. به عالوه، نظریه

 ها مدل

«. سازندای دقیقی در مورد مجموعه معدودی از پارامترها و متغیرها میهفرضها، پیشمدل»به گفته استروم 

های خاص و واکاوی دهند با ثابت نگه داشتن تعداد معدودی از متغیرها در محیطها به تحلیلگران اجازه میمدل

نگری و توسعه ها برای آزمون، بازهای خاص نظریه را آزمون کنند. استفاده از مدلآوردهای تولیدی، بخشره
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شود. برای ای مشترک روشن میبیشتر نظریه از طریق اثر استروم و همکارانش در رابطه با نظریه منابع مجموعه

ای آزمون شده است ، تدوین و به طور گسترده3ای مشترک ساده و دسترسی بازمثال، مدل منبع مجموعه

ای مشترک، که در آن کند که منبع مجموعهبینی می(. بر این اساس، نظریه پیش1994 4)استروم، گاردنر و واکر

برداری خواهد شد و احتماالً تخریب خواهد شد. در محدودیتی برای ورود یا استفاده وجود ندارد بیش از حد بهره

 کند. بینی نظریه را تأیید میحقیقت آزمون مدل، پیش

 ها نظریه

ایی تخصیص هبه عنوان متغیرهای مهم شناسایی شده در یک چارچوب، ارزش ها به برخی از متغیرهانظریه

 دهند. ی ارائه میآوردهای احتمالهایی در مورد رهینیبکنند و پیشدهند. روابط میان متغیرها را شناسایی میمی

 مرزها و قلمرو پژوهش 

ای هحیطممشی که تا حد زیادی بر های اقتباس خطهای تدوین دستور کار و نظریهها و مدلبر خالف نظریه

های ر محیطای مشترک تا حد زیادی بند، نظریه منبع مجموعهاای و ملی متمرکز بودهتصمیم ایالتی، منطقه

ای مشترک نه فقط بر اند. به عالوه، نظریه منبع مجموعهای )در سراسر جهان( تمرکز داشتهمحلی و منطقه

ه مراحل تمرکز است؛ بلکه در تبیین خودحکمرانی شهروندان، حاوی هممشی مدستور کار که بر اقتباس خط

ا و ارزشیابی شی تا ترتیبات نهادی )یعنی فرایند، پیش تصمیم و تصمیم( تا اجرممشی از عرضه خطفرایند خط

 شود.می

تبیین  گیری متمرکزند. در عین حال به جایهای جریانات چندگانه نیز بر تدوین دستور کار و تصمیمنظریه

ها را مشیگذاران برخی از خطمشیکند این نکته را تبیین کند که چرا خطالگوهای تصمیم، این نظریه تالش می
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های مشی نقاط مشترک زیادی با نظریه ائتالفهای خطگیرند. نظریه شبکهها را نادیده میاختیار کرده و برخی

مشی خاص و یا های بازیگران درون یک شبکه خطمل ائتالفبندی و تعامدافع دارد خصوصاً در تأکیدش بر پیکره

 دهد. مشی اختصاص میای خطهمشی و توجه کمتری به اقتباسخرده سیستم خط

های سیستمهای مدافع مشترکاتی دارد نه از طریق تمرکز بر خردهنظریه ساخت اجتماعی نیز با نظریه ائتالف

ها و باورهای انسان. هر دو نظریه ( بلکه از طریق مدل فرد و برداشتمشیمشی )نظیر نظریه شبکه خطخط

توانند مجموعه ای فرعی از های اجتماعی هستند )که میها، تجلی باورها و ساختمشیکند که خطاستدالل می

اه باید مشی را فهم کند، آنگهای خطباورها را مد نظر داشته باشند(. متعاقباً، اگر تحلیلگری بخواهد اقتباس

کنند. اینجا، گذاری نقش ایفا میمشیهای اجتماعی در فرایند خطتعیین و تبیین کند چگونه باورها یا ساخت

ها را در کنار هم نگه های مدافع، باورها ائتالفشوند. در نظریه ائتالفجایی است که این دو نظریه از هم جدا می

مشی را ها )در کنار تعدادی از عوامل دیگر( است که تغییر خطفدارد و رقابت، تعارض و بعضاً همکاری ائتالمی

های اجتماعی، طرح یا دهد. در نظریه ساختها را تحت تأثیر قرار میمشیزند. یعنی سیاست خطرقم می

ها و چگونگی توزیع منافع و باورها تابعی از ساخت اجتماعی و قدرت سیاسی )برخوردار از نگه مشیمحتوای خط

برداری و از ای نامتناسب از منافع بهرههای قدرتمند سیاسی به نحوههای هدف است. گروهجامعه( گروهمثبت 

های ضعیف سیاسی )برخوردار از نگاه منفی جامعه( تمایل دارند به کنند. گروهها( اجتناب میبارها )هزینه

ها نیز به نوبه خود از مشی( را بر دوش کشند و از منافع محروم شوند. خطهاای نامتناسب بارها )هزینهنحوه

های کنند ساختمداران تالش میدهند. و سیاستهای هدف، مشارکت سیاسی را تحت تأثیر قرار میطریق گروه

. اگر دهندها سیاست را تحت تأثیر قرار میمشیاجتماعی را به نفع خود دستکاری کنند. به عبارت دیگر خط

کنند؟ ها تغییر میمشیکنند، چگونه خطهای اجتماعی عمیقاً جا افتاده شده در برابر تغییر مقاومت میساخت

های افراد را تغییر دهد. برای مثال، علم ممکن است برداشتنظریه ساخت اجتماعی چند شاهراه را پیشنهاد می

 د. ها به سادگی علیه آنها قد علم کننمشیدهد یا برخی خط
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های پیچیده و مسائل ای مشترک عمدتاً عقالیی هستند ولی به علت موقعیتافراد درون نظریه منابع مجموعه

ای که فراروی خود دارند، ترجیحات آنها ممکن است به صورت ضعیف ساختاربندی شوند، خوب تعریف نشده

 ها در پرتو تجربه خواهند آموخت. اطالعاتی که آنها در اختیار دارند ممکن است ناقص باشد و در نتیجه آن

های کنندگان و هم روالهر محفل سیاسی پایبند به نوعی تعصب تصمیمی خود است، زیرا هم مشارکت»

کند )همان طور که غالباً در مشی عمومی تغییر میگیری متفاوت هستند. وقتی محفل سیاسی یک خطتصمیم

مشی غالب بوند ممکن است خود را در اقلیت بیابند و ( آنهایی که قبالً در فرایند خطدهدگذر زمان رخ می

 «. بازندگان پیشین ممکن است به برندگان تبدیل شوند

مشی تحت تسلط یک کمیسیون مستقل در برابر یک مؤسسه اجرایی به ریاست یک سیستم خطیک خرده

کند که از طریق آن مؤسسه را تحت تأثیر سی عرضه میمنصوب سیاسی، نقاط سیاسی بسیار معدودی از دستر

 تواند در هر کدام متفاوت باشد. های یک ائتالف میدهد و بنابراین گزینه استراتژیقرار می

هایی های مثبت چنین گروهشود، منابع قدرت و ساختهای برخوردار تحمیل میها( بر گروهوقتی بارها )هزینه

های قانونی و دیگر کنند در حالی که چالشرا خواهند زد و در برابر اجرا مقاومت میگری احتماالً جرقه بسیج

بر عکس، تحمل سیاسی برای فراهم کردن «. دفاعیات نوعاً برای وابستگان یا منحرفان در دسترس نیست

الً از مختصه چیزهای خوب برای مردمان بد، به نام برخورد با جرم مانند یک بیماری، بسیار پایین است و احتما

شوند. منجر هایی سریعاً حمایت را و یا تقابل را سبب میمشیای کاهنده برخوردار است. چنین خطبازده حاشیه

های برخوردار و اعطای منافع به ها( بر گروهشوند. چرایی تحمیل بارها )هزینهبه نوعی تغییر متکثر و متعادل می

 های اجتماعی نهفته است. ن احتماالً در تغییرات موقتی در ساختهای منحرف روشن نیست، اگر چه تبییگروه
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های منبع دهنده مسائل مربوط به منبع بایستی نسبت به تفاوت بسیار بزرگ میان محیطتحلیلگران تشخیص»

میان همه منابع در یک  5های مفروضشکلیها، نه برخی همحساس باشند، و قواعد را با ترکیبات متنوع ویژگی

 «بخش ویژه درون یک کشور گره زنند

شوند. ها درون فعالیت انتخاب جمعی تزریق میهای سطح عملیاتی اعضاء تکی ائتالفاز طرف دیگر، کنش

ماهیت مسائل  های سطح عملیاتی، اطالعات و دانش مربوطه در موردهای مدافع، از طریق فعالیتاعضای ائتالف

ند و فعال حول مآفرینانی که عالقهانگیزی که دغدغه آنها است و در مورد ماهیت دیگر نقشبحثیا موضوعات 

اطالعات بسیار  های مدافع را بهکنند. تجارب روزانه، اعضاء ائتالفانگیز مشابه هستند، کسب میموضوعات بحث

 کنند. اده میانتخاب جمعی استفکند که به نوبه خود برای تحت تأثیر قرار دادن فرایندهای کلیدی مجهز می
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