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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 1مشیمدل تعادل مقطعی و پارادایم گونه تغییر خط

از فرآیند  مشی تفاوت زیادی دارد. این نوع تغییر، احتماالًاین نوع تغییر، کمتر متداول است و با سبک خط

یند تغییر سازد. برخی، این فرآمشی را دگرگون میشود و در درازمدت زیرنظام خطناشی می "یادگیری اجتماعی"

 اند. دانسته مشی را با فرآیند کل تغییر در جوامع علمی مشابهدر جامعه خط

دار مانند انداز شناخت شناسانه است که بین اعضای برخی اجتماعات دانش مپارادایم با قالب فکری نوعی چشم

هاست و رفتار گذاران مشترک است. تا آنجا که دانش عامل پیوند میان آنمشیفیزیکدانان، اقتصاددانان و حتی خط

گیرد و نه به شکل می در ماهیت به صورت انقالبی انجام میدهد. از نظر کوهن، پیشرفت علآنها را شکل می

نقالب علمی با انگاران علم در گذشته معتقد بودند. دانشمندان بعد از هر تدریجی که بسیاری از فالسفه و تاریخ

های جهان دیگری روبرو هستند. تغییر قالب فکری مبنی یک گسست اساسی از گذشته است که هرگز با شیوه

 دریجی امکان تحقق آن وجود ندارد. تغییر ت

شود. در این مدل تغییر به شکل نام برده می 2"تعادل گسسته"از این فرآیند تغییر در جایی دیگر به عنوان مدل 

های انقالبی رخ های کوتاه خیزشهای تدریجی، و دورههای طوالنی ثبات، همراه با سازگاریهایی بین دورهتناوب

توان ها با پیدایش رویدادهایی که با پارادایم موجود نمینظمیشود که انباشته شدن بیمیدهد. کوهن مدعی می

انجامد و ای کامالً جدید میای تبیین کرد، به تالش برای درک آن رویدادها به شیوهکنندهآنها را به طور قانع

 شود. سرانجام باعث پیدایش پارادایم جدیدی می

شناسی جدید، تماعی با مفاهیم ایدئولوژی در فلسفه سنتی و عبارت گفتمان در جامعهواژه پارادایم در علوم اج

ارتباط نزدیک دارد. در پارادایم هر دو جنبه توصیفی و تجویزی مناسبات بین بازیگران و نهادها مورد توجه قرار 

مشی، تحول جدیدی است خطهای مهم ای برای تشریح دگرگونیگیرد. نظریه تغییر پارادایم به عنوان استعارهمی

                                                           
1. Punctuated Equilibrium Model  
2. Punctuated equilibrium  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

مشی با تغییرات دراز مدت و های خطکه به تازگی در این رشته علمی اتفاق افتاده است. در این نظریه دگرگونی

 های آنها تبیین شده است.حلگذاران درباره ماهیت مسایل و راهمشیهای خطها و نگرشاساسی درباورها، ارزش

گذاران مشیمشی، پیوند خورده است. خطهای خطدرونی است که با زیرنظام مشی، نوعی ساخت نظریپارادایم خط

انگارند که گاه خود نیز از تأثیر آن آگاه نیستند. با اینکه برای تشکیل پارادایم، تفکر زیادی آن را چنان بدیهی می

های ذاتی نهفته در تگیرد، اما همواره از انسجام الزم برخوردار نیست. این وضعیت به دلیل محدودیصورت می

 گذاران عمومی باید با آنها مقابله کنند. مشیای است که خطهای پیچیدهمطالعه مسایل عمومی و سازش

دهند تا شکاف بین انتظارات آنها با واقعیت عملی را بپوشاند، گذاران پارادایم موجود را آنقدر بسط میمشیخط

گیرد. مدل هال از جو برای یک پارادایم جدید در دستور کار قرار میشود و جستولی سرانجام این کار ناممکن می

 مشی عمومی بدین ترتیب است: تغییر پارادایم خط

 مشی )مدل هال(فرآیند تغییر پارادایم خط

 ـ ثبات پارادایم یا قالب فکری 1
مشی تحت تأثیر خواست گروه بسته آیین خشک مسلط نهادینه شده و خط

 گیرد. کارشناسان و مقامات رسمی مورد بازنگری قرار می

 ها نظمیـ تجمع بی2
بینی و نه با آیین دهند، که نه قابل پیشتحوالتی در جهان واقعی روی می

 خشک مسلط قابل توجیه هستند. 

 ها توجیه شوند.نظمیشود با بسط پارادایم موجود، بیتالش می ـ آزمون تجربی یا امتحان3

 ـ تزلزل در اقتدار4
شوند و افراد تازه وارد، پارادایم کارشناسان و مقامات رسمی فاقد اعتبار می

 برند.موجود را زیر سؤال می

 ـ زورآزمایی 5

تر، شود و فرآیند سیاسی گستردهمشاجرات به عرصه عموم و جامعه کشیده می

های هوادار و گیرد. پای گروهمانند مالحظات انتخاباتی و حزبی را در برمی

 آید. انتخابات به میان می
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ـ نهادینه شدن پارادایم یا قالب  6

 فکری جدید

های مدر پی یک دوره کوتاه یا بلند، طرفداران، مواضع خود را تقویت و نظا

رگون گیری موجود را برای نهادینه کردن پارادایم جدید دگسازمانی و تصمیم

 کنند. می

 

ی و مشاجرات اً بر اثر تأثیرات ناشی از مباحث علمها به احتمال قوی، صرفاز نظر هال مبارزه میان پارادایم

تر منافع رقیب هروشنفکرانه فرو نخواهد نشست، بلکه با جابجایی در قدرت بازیگران اصلی بیرونی و مبارزه گسترد

 یابد. در جامعه مبارزه پایان می

های های ناشی از شوکافتند که رفتار زیرنظام داخلی باید چنان باشد که امکان دهد فرصتو همکارانش ی 3ساباتیر

ها، تعداد طرفداران و اقتدارات قانونی خارجی به تغییرات داخلی منجر شود. این تغییرات بر منابع مالی، مهارت

 یابد. گذارد و در تغییر رفتار آنها انعکاس میموجود اعضا تأثیر می

ادایم موجود و ها باعث شود فاصله بین پارنظمیافتد که ترکیب بییک پارادایم در نهایت، زمانی اتفاق میتغییر 

شود، در الق میاط« مشی آفرینانخط»واقعیت نیاز به توضیح داشته باشد. تغییر از جانب افراد خالق که به آنها 

 شود. درون زیر نظام مطرح می

 های پس از جنگهای اقتصادی سالمشیشود، خطمشی که اغلب مثال زده مییک نمونه تغییر پارادایم خط

ه در دهه کجهانی دوم است، زمانی که نظریه کینز به صورت پارادایم مسلط در صحنه ظاهر شد. ادعا شده است 

ان یک قالب ه عنوایم. در این دوران طرفداری از مکتب پولی بنیز شاهد دوره دیگری از تغییر پارادایم بوده 1980

ای برخورد های کینزی ظاهراً دیگر توانایی الزم برمشیفکری مسلط جای کینزگرایی را گرفت. در آن دوران خط

 ها را نداشتند. با بحران

                                                           
3. Sabatier  
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مشی، درک امل، در اهداف کل خطدهنده یک گسست و نه لزوماً جدایی کمشی نشانتغییرات پارادایمی خط

و ابزارهای به اجرا گذاشتن تصمیمات است. این تغییرات عمیق در شرایطی اتفاق های آنها حلمسائل عمومی، راه

مشی برای انجام وظایف موجود کافی نیستند. این تغییرات بنا به طبیعت خود، افتد که تغییرات طبیعی در خطمی

 موردنظر است. هایمشیاتفاقی هستند، ولی هرگاه روی دهند، اثر آنها بسیار فراتر از حدود درک ما از خط

ای را پدید مشی ممکن است در طول زمان در هم شکسته شود و مرحلهبرداشت مشترک موجود در زیر نظام خط

تواند به استقرار یک قالب فکری )پارادایم( آورد که باعث ایجاد نوعی نگرش جدید به مسائل شود. این مرحله می

 جدید منجر شود. 

 

  


