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 های( مطالعاتیمشی عمومی به عنوان یک مفهوم و یک حوزه )حوزهخط -فصل اول

آن است که  2مشی عمومی( مطالعات خط1یکی از انتقادات متداول وارده بر حوزه آکادمیک )علمی ـ دانشگاهی

مشی عمومی در یک رشته علمی ـ دانشگاهی ای وجود خارجی ندارد. مطالعه خطای معتقدند چنین حوزهعده

ای نیست، گونه مسئلهای ندارد، معطوف به هیچگونه سؤال پژوهشی تعریف شدهواحد )تکی( متمرکز نیست، هیچ

طور که ابزارهای تحلیلی منحصر به فردی ندارد. همانگونه نظریه یا چارچوب مفهومی نبوده و شیوه یا دارای هیچ

بیش از آن که نوعی »مشی عمومی کند، مطالعه خطذکر می 3مشی عمومی آکسفوردنامه خطمقدمه کتاب دست

ای یکپارچه و ها است تا مجموعهها و موضعاست، مجموعه نامنسجمی از دستورالعمل 4علم باشد نوعی مشرب

 « ند، بیشتر هنر و قوت و فن است تا نوعی علم نابمدقیق از دانش نظام

مشی عمومی نامیده شود؟ آیا واقعاً چیزی به عنوان یک حوزه بارز و قابل تعریف وجود دارد که بتواند مطالعات خط

ن برای این کتاب در پی پاسخی به این سؤال است. هسته تالش ما و هدف واقعی این کتاب کمک به خوانندگا

 مشی عمومی است.گیری معقول درباره ماهیت و آینده حوزه مطالعات خطنتیجهاحصای نوعی 

مشی عمومی کسب این نوع نگاه و های محوری برای دانشجوی مبتدی و )غالباً مجرب( خطیکی از دشواری

ش حد و حصرهای بیوابستگیاش و همگیری منسجم به این حوزه است. این حوزه هم از حیث محتوای بالقوهجهت

ای است که کمتر نوعی اسم به نظر های علمی ـ دانشگاهی متفاوت متعدد چنان دارای دامنه گستردهبه رشته

مشی هستم، یا ماند )من یک اقتصاددان خطکنم( بلکه بیشتر به یک صفت میمشی مطالعه میآید )من خطمی

ک مطالعه علمی باشد نوعی (. به جای آن که کانون تمرکز ی5مشی هستممن یک دانش پژوه سیایس خط

مشی عمومی چنان اشکال مختلفی از های علمی کلیدی است. مطالعه خطکنند، نوعی مشتقه از فعالیتتوصیف

                                                           
1 Academic.  

 فرهنگستان ادب فارسی چنین معادلی را انتخاب کرده است )م(.
2 Public policy study.  
3 The Oxford Handbook of Public Policy.  
 آید )م(. . پدیده مشرب )خلق و خو( سیال است و به قاموس روابط علی در نمی 4

 شود )م(.ای دیگر( قرار داده می. یعنی ظاهرًا هویت مستقلی ندارد و کنار هر موصوفی )رشته5
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گیرد که وصل و پینه کردن عناصر سازنده آن در قالب نوعی الگوی کلی های متعدد مختلف به خود مینگاه

ای هدف این کتاب است. در ادامه ادعا جود این، چنین وظیفهآید. با وای دشواری میمند به نظر وظیفهنظام

ای که همان مند از حوزههای متعدد درون یک کل منسجم و ارائه تصویری نظامکنیم که یکپارچه کردن رشتهمی

 شود، میسر است. اندازه که یک علم است هنر یا فوت و فن نیز تصور می

 

 مشی عمومی تعریف خط

قاضی مشهور داداگاه عالی امریکا در اثر  7نگاری( است. پیتر استوارت)هرزه 6عمومی مشابه پورنوگرافی مشیخط

دانم بتوانم پورنوگرافی را به نحوی قابل فهم تعریف کنم ولی وقتی آن را بعید می»دارد ( اظهار می1964) 8خود

 که تعریف دقیق آن بسی دشوار است. مشی عمومی نیز چنین است؛ مفهومی شهودیخط« شناسم.بینم میمی

مشی عمومی اختصاص یافته است. برخی تعاریف کلی هستند. به تعریف خط 9صنعت علمی ـ دانشگاهی کوچکی

رابطه یک »(؛ 1: 1987، 10)دای« کنند انجام دهند یا ندهندها انتخاب میهر چیزی است که دولت»مشی خط

ها در مورد های دولتاقدامات، اهداف و اعالنیه»(؛ یا 18: 1197، 11)آیستون« واحد دولتی با محیطش است

هایی که به آنچه رخ گیرند و تبیینهایی که برای اجرای آنها )یا شکست آنها( در پیش میموضوعات خاص، گام

(. چنین تعاریفی از آن حیث صحیح هستند 154: 2006، 12)ویلسون« کنند استدهد( اعطا میدهد )یا رخ نمیمی

دهند، ولی چنان کلی هستند که کمتر مشی عمومی تصور شود را تحت پوشش قرار میتواند خطهر آنچه میکه 

سازد مشی را از علم سیاسی، اقتصاد رفاه یا اداره امور عمومی متمایز میهای( مطالعات خطدر باب آنچه )ایده

 گویند. سخن می

                                                           
6 Pornography.  
7Petter Stewart.  
8bellis V. Ohio –Jaco .  
9 Small academic industry.  

10 Dey.  
11 Eysestone.  
12 Willson.  



 

4 
 

مشی ر کتاب درسی کارشناسی خود ارائه داده است خطکه د 13تعاریف دیگر محدودترند. تعریف جیمز آندرسون

ای از بازیگران در برخورد با یک داند که یک بازیگر یا مجموعهای از اقدامات یا عدم انجام اقداماتی میمجموعه»را 

مشی های خط(. این تعریف اشعار به مجموعه بارزی از ویژگی5: 1994« )14گیرندمسأله یا دغدغه در پیش می

مشی عمومی به وسیله مقامات گرا است، خطمند و هدفمشی عمومی تصادفی نیست بلکه هدفی دارد. خطعموم

شود؛ مشی عمومی متشکل از الگویی از اقدامات است که در گذر زمان در پیش گرفته میشود؛ خطدولتی اتخاذ می

ت در واکنش به فشار ناشی از مشی عمومی محصول تقاضا است، مجموعه اقدامات جهت داده شده توسط دولخط

مند سنجیده( یا منفی )تصمیم تواند مثبت )کنش هدفمشی عمومی میاست؛ خط 15برخی مسائل درک شده

 مند سنجیده برای عدم دست زدن به اقدام( باشد. هدف

ی مشی عمومی وجود ندارد و نه همچنین تعریفنتیجه آن است که هیچ گونه تعریف دقیق و جهانشمولی از خط

مشی عمومی، فرایند بینی، تصور خواهد شد. در حقیقت، این توافق کلی وجود دارد که خطدر آینده قابل پیش

مشی عمومی را گیرد و آنچه خطهای خاص را دربرمیهای( تصمیمهای )اقدامآوردها یا کنشها و رهاتخاذ گزینه

مشی ت مبتنی بر اجبار دولت استوارند؛ و خطها بر قدرها یا کنشسازد آن است که این گزینهمی« عمومی»

 است.  16عمومی ذاتاً واکنشی به یک مسئله درک شده

 

 مشی عمومی تعریف حوزه)های( مطالعات خط

ای مشیهای خطگیریهای متنوع با جهتمشی عمومی بدان معناست که رشتهفقدان نوعی تعریف جامع از خط

پژوهان کذایی چیزی رسد دیگر دانشتعاریف خاص خود را اختیار کنند و نگران نباشند که به نظر می توانندمی

                                                           
13 Anderson.  
یفی قابل فهم مشی گذاری عمومی آن را به عنوان تعرهای تدریس خطداند و در کالسمشی عمومی میای فهم خط. مترجم این تعریف را تعریف مفیدی بر14

  دهد )م(. ارائه می
15 Perceived problems.  

  ( )م(.Perceivedشود )معادل ای که مسئله تصور می. یعنی برداشت افراد از پدیده16
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مشی عمومی وجود بسیار متفاوت و بنا به دالیل بسیار متفاوت مطالعه کنند. از این نگاه یک حوزه مطالعات خط

رگرایی ضرورتاً چیز بدی نیست. پس به مشی وجود دارد. این تکثهایی )متکثر( از مطالعات خطندارد بلکه حوزه

های مختلف شاید بهتر آن باشد که به جای جای تعریف یک مفهوم تکی به عنوان کانون تمرکز محوری فعالیت

)در نگاه ما مترادف مطالعات « مشیعلوم خط»ها را تعریف کنیم. تعاریف تعریف مفهوم محوری، حوزه یا حوزه

( دارد و نوعی 49: 1968، 17و عقالنیت برای مسائل اجتماعی درک شده )درور مشی( اشاره به کاربرد دانشخط

اصطالح فراگیر برای توصیف یک رویکرد فکری کالن گستره است که معطوف به بررسی مسائل حیاتی اجتماعی »

مشی عمومی اشاره به شناسایی ای، مطالعه خط(. پس از نگاه سطح حوزه219: 1988، 18)دلئون« ـ ملی است

های آن حلسائل اجتماعی مهمی دارد که قاعدتاً مستلزم اقدام دولت برای پرداختن به آن، فرموله کردن راهم

 (. 2006ها بر مسئله است )دلئون، حلمسائل و ارزیابی اثر آن راه

اند. این ردههای فرعی قرار دارند که تقریباً مستقل از یکدیگر توسعه پیدا کای از حوزهزیر این چتر فراگیر، دامنه

مشی در . ارزشیابی خط21مشیو فرایند خط 20مشی ، تحلیل خط19مشیهای فرعی عبارتند از ارزشیابی خطحوزه

( است. 203: 1983)دابینگ و باررس، « گوینددهند و  میها انجام میتبعات آنچه دولت»مند پی ارزیابی نظام

ها برای شناسایی و تعیین و مشخص منه وسیعی از شیوهاست که از دا 22مشی نوعاً یک عمل پسینیارزشیابی خط

(. سؤال 1995کند )مور، آورد مورد توجه استفاده میمشی یا یک برنامه و رهکردن نوعی رابطه علی بین یک خط

 ایم؟ مشی، سؤالی تجربی است: چه چیزی انجام دادهبنیادی در ارزشیابی خط

است. تحلیل  23ترمشی هنجاریی عمل تجربی است، تحلیل خطمشی عمدتاً نوعدر حالی که ارزشیابی خط

ها عبارت است از این که چه چیزی بایستی ترین این سؤالمتمرکز است. بنیادی 24های پیشینیمشی بر سؤالخط

                                                           
17Dror.  
18 Deleon.  
19 Policy evaluation.  
20 Policy analysis.  
21Policy process.  
22 Expost.  
 شود )م(. مشی خوب برگزیده میمشی مشخص و بر اساس آن خط. زیرا بر اساس معیارهایی بایدی، خوب یا بد کردن یک خط23
24Exannte.  
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برانگیز مشی مورد نظر مقامات دولتی است که به یک مسئله یا موضوع بحثانجام دهیم؟ هدف، تعیین بهترین خط

 پردازد. دغه میمورد دغ

هایی در مورد آنچه مشی سؤالایم و تحلیل خطهایی در مورد آنچه ما انجام دادهمشی سؤالاگر ارزشیابی خط

 گذاری متمرکز است. مشیمشی بر چگونگی و چرایی خطبایستی انجام دهیم است، پژوهش فرآیند خط

مشی مشی یا برنامه، تحلیل خطنظیر ارزشیابی خطای های کالن و چند رشتهگیریبا تقطیع حوزه به درون جهت

شود. جدای از این کار، چنین های کلی درون هر کدام میسر میمشی، شناسایی برخی از چارچوبو فرایند خط

مشی به عنوان یک کل سازد که محور حوزه مطالعات خطهای پژوهشی را روشن میای از سؤالرویکردی مجموعه

انگیزی را مورد توجه قرار دهند؟ کنند چه مسائل یا چه موضوعات بحثدولتی تعیین می هستند: چگونه مقامات

هایی باید برای تعیین بهترین کند چه چیزی در مورد این مسائل انجام دهد؟ چه ارزشچگونه دولت تعیین می

دهند؟ ی انجام میواکنش دولت به یک مسئله یا دغدغه خاص استفاده شود؟ برای تحقق اهداف چه اقدامات دولت

های ها حوزهاند؟ این سؤالاند چرا نشدهاند؟ اگر نشدهاند؟ تا چه حدی محقق شدهچگونه این اهداف محقق شده

مشی )دومین سؤال( مشی )اولین سؤال از دو سؤال نخست(، تحلیل خطمشی نظیر فرایند خطمختلف فرعی خط

 کنند. مند سازماندهی مینظامهای آخر( را به صورت مشی )سؤالو ارزشیابی خط

 

 

 مشی ای بسیار مختصر از حوزه مطالعات خطمشی: تاریخچهعلوم خط

پچ مشی به عصر باستان سخت نیست: همه مشاوران که در گوش پادشاهان پچتسری تاریخچه مطالعات خط

مشی عمومی کردند دانشجویان خطهای پادشاهان را ارزیابی یا با آنها مخالفت میکردند و رقبای آنها که تصمیممی

مشی را حوزه نسبتاً جدید، و مشی عمومی، حوزه مطالعات خطاند. با این حال، بسیاری از دانشجویان خطبوده

 دهند. حداقل به عنوان یک رشته علمی ـ دانشگاهی بارز مدنظر قرار می
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های فرعی مشی عمومی و حوزهعات خطاگر چه هر ادعایی برای تعیین یا شناسایی نقطه مطلق آغاز حوزه مطال

آن بایستی با احتیاط مدنظر قرار گیرد ولی بیشتر مطالعات تاریخی این رشته بر سر نقطه آغازین نسبتاً مشترک 

های قرن بیستم دورنمایی است، کسی که در اواسط سال 25آن همگرا و همسو هستند. نقطه آغازین هارولد السول

نامید را ترسیم کرد. گرچه دورنمای او در بهترین حالت در حد ناقصی محقق « 26مشیعلوم خط»کالن از آنچه 

مشی، السول را به عنوان شاخه مشترکی در درخت خانواده های متعدد خطگیریشده است ولی بیشتر جهت

 د. انهای بسیار مختلفی سخن گفته و عمل کردهاند ولو این که آنها در جهتفکری خود مورد بحث قرار داده

تفاوت و ممشی اعطا کرد ولی دورنمای او چیزی اگر چه السول به علم سیاسی نوعی جایگاه محوری در علوم خط

جنگ جهانی  نگر بود. السول یکی از اندیشمندان بسیار بزرگ اجتماعی بود که به دولت در طیدر عین حال بخشی

ود ـ و در ود ـ رساله او درباره این موضوع بمشی کمک کرد )السول متخصص تبلیغات بدوم در فرموله کردن خط

 طی جنگ به عنوان رئیس بخش تجربی مطالعه ارتباطات زمان جنگ بود(. 

ترین مهم»مشی را به صورت عمومی به عنوان مشی آغاز کرد. او خطالسول کار را با ایده روشنی از مفهوم خط

مشی، واکنشی به در نظر گرفت. بنابراین خط« شوندهایی که در زندگی سازمانی یا شخصی اتخاذ میگزینه

مشی را به شرح های بارز علوم خطهای اتخاذی فراروی دولت بود. به طور خاص السول ویژگیترین گزینهمهم

 ذیل مطرح کرد: 

)تحلیل، ارزشیابی،  گذاریمشیای از خطمشی مرحله ویژهپژوه خط. کانون تمرکز کلیدی دانش27مسئله محوری

فرآیند( نبود بلکه محور اصلی، مسئله مهم فراروی دولت بود )برای رفع مسئله به بهترین حالت چه بایستی انجام 

 دهیم؟ چگونه آن را انجام دهیم؟ چگونه دریابیم چه چیزی انجام شده است؟(. 

 شی مترادف نیستند. م. السول این نکته را روشن ساخت که علم سیاسی و علم خط28ایچند رشته

                                                           
25Harold Lasswell.  

 بسیار مفید است )م(. googleو تفکر وی با جستجوی نام السول در وب سایت  هاآشنایی با آثار السول و آثار مکتوب در باب نوشته
26 Policy orientation.  
27  Problem oriented.  
28  Multidisciplinary.  
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های مهمی که علم اجتماعی در طی جنگ کرد که بسیاری از نقش. السول تصدیق می29شناسانهپیشرفتگی روش

 1951شناسانه پیوند داشت. السول در مقاله مشی عمومی ایفا کرد با نوعی پیچیدگی روشجهانی دوم در خط

ها را ذکر کرد. گیری نگرشقتصادی، روانشناسی و اندازهبینی اخود، به طور خاص بهبودهای صورت گرفته در پیش

تری در مورد هر چیزی از تخصیص منابع های اثربخشها به دولت کمک کرد تا تصمیمها در این عرصهپیشرفت

 های ویژه نظامی را اتخاذ کند. های فردی با تخصصدرون اقتصاد جنگ تا همسو کردن مهارت

ترین مسائل بودند، آنها باید علت و معلول مشی در پی کمک به حد اثربخش مهم . اگر علوم خط30پیشرفت نظری

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطلقاً کلیدی کردند. فهم چگونگی عمل و تعامل نظامرا در دنیای واقعی فهم می

پژوهان ناست که دانشکرد. این بدان معها حل میبایست به نحو منصفانه مسائل را در آن حوزهبود اگر دولت می

سازی نحوه و چرایی رخداد امور در های مفهومی دارای قدرت تبیین برای روشنمشی نیازی مبرم به چارچوبخط

 تر روابط انسانی داشتند. جهان بزرگ

مشی علوم خط»دهی را فراخوان نکرد. او شکل« مشیعلوم خط»دهی . السول صرفاً شکل31ارزش محوری

گیری ارزشی دارند. هدف غایی آنها مشی نوعی جهتواستار شد. به عبارت دیگر، علوم خطرا خ« 32دموکراسی

 های دموکراتیک بود. حداکثرسازی ارزش

ر کردن انداز یک علوم اجتماعی کاربردی بود که هدفش پمشی، چشمانداز السول از علوم خطبه طور کلی چشم

ـ دانشگاهی و جهان  مشی تشخیص واقعی سیاست و مسائل بود. کار اندیشمند خطشکاف بین دانش تولیدی علمی 

پژوه ود. دانشها، توصیه درمان و ارزشیابی اثر درمان بهای جسم سیاست، فهم علل و پیامدهای آن بیماریبیماری

هدف ارزش  مشی مانند یک پزشک باید نوعی آموزش کاربردی ـ علمی ببیند تا بتواند آن دانش را برای نوعیخط

 تر به خدمت بگیرد. متعالی محور

                                                           
29 Methodologically sophisticated.  
30 Theoretically sophisticated.  
31Value oriented.  
32 Policy sciences of democracy.  



 

9 
 

درون  ای شبیه پزشکی بود.مشی گفت( حوزهانداز السول )یا آن طور که او علوم خطمشی در چشممطالعات خط

خوردند. های فرعی گوناگونی بود، همه آنها ضرورتاً درون یک چارچوب فکری جهانشمول گره نمیحوزه، تخصص

مشی عات خطسئله محوری آن بود. با وجود این، اگر چه السول به مطالتوانست تمرکز ببخشد مآنچه حوزه را می

انداز او حاوی بذرهای ای یا )مسئله محوری( داد ولی دورنما و چشمگیری مسئلهکانون تمرکز واحدی از حیث بهره

 تکه تکه کردن آن بود. 

 

 مشی تجزیه علوم خط

ابی از آنچه کننده است و بسیاری آن را به عنوان ایده جذخیرهمشی در قلمروی خود دورنمای السول از علوم خط

مطالعات  انداز، توصیف صحیحی از آنچه حوزهبایست باشد یافتند. چه خوب چه بد، این چشممشی میمطالعات خط

وژه انداز السول در حمایت از پردهد، نیست. چرا؟ پاسخ کوتاه آن است که چشممشی عمومی را شکل میخط

ی ایفای ای از خبرگان تخصصی براتر، حاوی تناقضات درونی متعددی است. السول آموزش کاربردی مجموعهکالن

ها ناظر به راتدانست. واگذاری این گونه تأثیرگذاری به تکنوکگذاری را الزم میمشینقش بسیار تأثیرگذار در خط

گذاری دموکراتیک مشیایی شهروندان در خطگرایی است نه روح برابرطلبانه دموکراسی. در چه جاهتأثیر نخبه

پژوه است. دانش انداز السول اصالً تشخیص چنین نقشی برای شهروندان سختکنند؟ در چشمنقش ایفا می

است  تر یا کارآمدتر تولید کند، ممکنمشی اثربخشمشی به عنوان پزشک برای ملت و دولت ممکن است خطخط

ن حال ای تولید کند که در راستای منفعت عامه باشد. در عیمشیحتی خط به حل مسائل کمک کند، ممکن است

انداز السول کند، تصور اینکه چشماگر السول مآخذ اصلی قدرت حکمرانی مردمی را به صرف خبرگان واگذار می

 مشی عمومی دموکراتیک است، سخت است. از خط
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طور حوزه جدیدی متولد کرد ولی همزمان به علت ناسازگاری منطقی دچار اختالل شد. همان انداز السولچشم

مشی دموکراسی، توصیف ( ارزیابی کردند ایده السول از علم خط2006، 33که برخی صاحبنظران )فر، هکر و کازی

انداز السول ظهور ز چشمخلق کند. به جای یک حوزه منسجم، آنچه ا 34نمارا با تجویز ترکیب کرد تا نوعی تناقض

مشی و فرایند مشی، تحلیل خطهای فرعی، نظیر مطالعات ارزشیابی خطها یا حوزهگیریای از جهتکرد دامنه

مشی را انتخاب و ارتقاء دادند، اما هیچ کدام به رفع ابهامات مشی بود. هر کدام از اینها برخی از عناصر علوم خطخط

 گذاشتند. سط السول همت نمیبزرگ ایجاد یک حوزه جدید تو

های کمی غیرممکن است. مشی عمومی به طریقی بجا و درست، بدون انجام آموزشدر ایاالت متحده، مطالعه خط

تحلیل هزینه ـ منفعت، ارزیابی ریسک؛ تحلیل ماتریس پژوهش عملیاتی؛ همین طور هر چیزی در جعبه ابزار 

گذاری عمومی اختیار شده است. در عین مشیعی برای مطالعه خطاقتصادسنجی، آماری و ریاضیاتی علوم اجتما

مشی عمومی چه چیزی حاصل شده است؟ اگر حتی با داشتن حال سؤال ناظران آن است که از مطالعه خط

، تحلیل هزینه ـ منفعت به صورت ریاضی عددپذیر شود )برای مثال محاسبه زندگی 35های شجاعانهفرضپیش

مند چه چیزی به ما های کمی دقتهایی در مورد این که محصول نهایی همه این تحلیله سؤالانسان با دالر( آنگا

مشی بود؛ و آن، علوم خط  36مشی به صورت ضمنی هنجاریشود. ایده السول از علوم خطگوید مطرح میمی

کرد، تعارضی  مشی خلقگیری خطها با نوعی جهتدموکراسی بود. این امر نوعی تنش درونی درون همه رشته

 دارند. های دموکراسی را مقدم میدهند و کسانی که ارزشهای علم میبین کسانی که اولویت را به ارزش

بینند ممکن است رضایت کمتری در خودر مشی به نام خیر عمومی میدهی خطکسانی که شغل خود را شکل

مشی گیری تکنوکراتیک علوم خطیابند. جهتمشی عمومی بنسبت به یک رویکرد پیچیده نظری و ریاضیاتی به خط

های بهداشتی تواند به طور خاص برای افراد دارای نوعی گرایش جانبدارانه عجزآور باشد، ایده واقعی مراقبتمی

                                                           
33Farr, Hacker & Kazee.  
34 Oxymoron.  
35 Heroic assumptions.  
 .ها دموکراتیک بودن )ظاهراً( آنها بود )م(مشیگفت این طور باید باشد(. به عبارت دیگر مبنای علمیت خطداد )می. یعنی صبغه بایدی به آن می36
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آید. از این نگاه، هدف واقعی کننده و یا حتی مضحک میها گمراهفراگیر نسبت به هزینه ـ منفعت برای برخی

ها متمرکزند. آیا شهروندان در یک جامعه تر بر ارزشهای مهمفاً تولید دانش نیست. سؤالمشی صرمطالعه خط

معین حق برخورداری از یک مراقبت بهداشتی فراگیر را دارند؟ جایگاه صحیح و نفوذ نقطه نظرات اقلیت در 

آورد حقیقتاً دانیم آیا یک فرآیند، تصمیم، ستاده یا رهمشی عمومی چیست؟ چگونه میگیری خطتصمیم

ها در یک ضریب رگرسیون ایجادی به وسیله مدلی که یک جهان دموکراتیک است یا خیر؟ پاسخ به این سؤال

ها، مانند واقعیات چیزهای سخت و ملموسی داند یافت نخواهد شد. ارزشمستقل و عاری از ارزش را مسلم می

دار در عینیت، های ریشهشناسییابی به شناختنیستند. سوای کنار گذاشتن مسائل مربوط به تالش برای دست

مشی علمی ـ دانشگاهی مختلف درون های خطگیریهای هنجاری، به هم پیوند دادن جهتجهت برخورد با ارزش

ای مواجه بوده است. چون تقریباً در مقام تعریف، های علمیتحلیل منسجم مورد انتظار السول، با دشواری

تواند سخت باشد. برای مثال اند، یافتن یک جایگاه درون یک حوزه خاص میایرشته مشی چندپژوهان خطدانش

های کنند، تمایل دارند نهادهای خاص )کنگره، گروههای آمریکا را مطالعه میپژوهان علم سیاسی که سیاستدانش

مومی( را مطالعه کنند. های سیاسی )رأی دادن، افکار عهای خاص رفتار یا نگرشها( یا شکلذینفع خاص، رسانه

دهند های آموزشی ارائه میکنند، برنامهکنند و آموزش را سازماندهی میای فرعی عرضه میهای رشتهاینها بخش

دارند. مسئله فراروی های شغلی با اهمیتی درون مطالعه علمی ـ دانشگاهی سیاست امریکایی عرضه میو توصیف

دهند )و دهند؛ آنها همه آنها را انجام میهیچ کدام از اینها را انجام نمیمشی آن است که آنها پژوهان خطدانش

(. این b1991کند )ساباتیه، اعطا می 37کارههای هیچزنند( که به آنها نوعی شهرت همه کارهنوکی بر همه چیز می

علم سیاسی مشی درون پژوهان خطشود که دانشگیری بیک دیدگاه گسترده میامر به نوبه خود موجب شکل

ها در مورد چگونگی کار عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا سهم خود را خصوصاً از حیث تولید نظریه

 کنند. نمی

                                                           
37 none reputation-of-master-trades-all-of-Jaclc.  
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های سیاسی، شکست های دموکراتیک یا دیگر ارزشهای درونی، اصطکاک بین علم و ارزشنتیجه نهایی ناسازگاری

تن به عنوان مشی برای ریشه گرفانداز السول از علوم خطحدی چشمشناسانه، تا در تولید انسجام مفهومی یا روش

 یک رشته علمی ـ دانشگاهی مستقل جلوگیری کرده است. 

 

 توانید گدایی کنید، قرض بگیرید و بدزدید؟سازید وقتی میچرا می

است چگونه مشی عمومی را منسجم سازد وجود ندارد. اگر چنین گونه چارچوب نظری عمومی که مطالعه خطهیچ

( استدالل کرده است که در این a1999 :5مشی عمومی میسر است؟ ساباتیه )معنابخشی به جهان پیچیده خط

های ویژه ـ کار موقت سازی و معنابخشی به پدیدهخصوص دو رویکرد بنیادی وجود دارد. نخستین رویکرد، ساده

ند استفاده کنید. به مدد چارچوب نظری خاص، کاست: صرفاً از هر آنچه در یک وضعیت معین کار می 38پیچیده

انگیز خاص در زمان و مکان خاص بپردازید. دومین رویکرد علم است. این رویکرد بدان به سؤال یا موضوع بحث

مشی عمومی نیز انجام دهید. به طور خاص این اند در خطمعناست که آنچه دانشجویان بازار در اقتصاد انجام داده

گذاری مشیهایی است که بر اساس آنها زیربنای جهان بسیار پیچیده خطفرضی ساختن پیشرویکرد به معنا

ها در مورد حداکثرسازی مطلوبیت و قانون عرضه فرضطور که پیشای از روابط علی است. همانعمومی، مجموعه

های فرعی وجود دارد قضیهتواند مجموعه وسیعی از رفتارهای مشاهده شده در بازارها را تبیین کند، و تقاضا می

کند. اگر این روابط علی توجهی به برخی دیگر را تبیین میکه چگونگی و چرایی توجه دولت به برخی مسائل و بی

های توان به صورت منطقی به هم پیوند داد تا تبیینتوان گفت که آنها را میتوان شناسایی کرد، به جرأت میرا می

توان ها را میتوان آزمون کرد، آزمونمل عالم )جهان( ساخته شود. این ادعاها را میفراگیری از چگونگی کار و ع

توان در قالب قضایایی کلی پاالیش کرد که در طول زمان و مکان صادق باشد. به عبارت ها را میتکرار کرد و مدل

 توان ساخت. دیر، نظریه را می

                                                           
38adhoc Complexity.  

 پذیری ندارند. ها تعمیمهای خاص خود را دارند و آن نظریههای منحصر به فردی دارد که نظریهویژه ـ کار اشعار به پدیده
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مشی را به مجوزی پژوهان خطت. یکی آن که این رویکرد دانش، فراوان قابل توصیه اس39رویکرد ویژه ـ کار موقت

های مفهومی شکل گرفته میان علوم اجتماعی تجهیز گیری یا دزدی از دامنه کاملی از چارچوببرای گدایی، قرض

( در مورد اجرا است که همه 1973) 40کند. نمونه خوب این مورد، مطالعه کالسیک پرسمن و وایلداوسکیمی

جرای بعدی را عمالً شکل داده است. مسئله بزرگی که در اینجا وجود دارد این است که ایجاد دانش مطالعات ا

و قابل تعمیم از آنچه اساساً مطالعات توصیفی هستند، دشوار است )مطالعات اجرا با این مسئله دست  41انبوهشی

یابند در یک کنند و آنچه درمییمشی، چرخه را همیشه بازآفرینی مپژوهان خطاند(. دانشو پنجه نرم کرده

های علی فقط برای یک مکان خاص در یک فرضآید )پیشآید در وضعیت دیگر به کار نمیوضعیت به کار می

 برهه خاص زمانی صادق بودند(. 

هرت و آوازه شها به جای تولید آنها، مشی به تجاوز و تعدی به نظریههایی همراه با میل حوزه خطچنین محدودیت

مشی به پژوهان خطدار کرده است. دانشهایی نظیر علم سیاسی لکهرا خصوصاً در حوزه مشیپژوهشی خطدانش

اندازند ولی یمشوند. آنها به هر چه برایشان مفید است چنگ عنوان گیرندگان نظریه نه سازندگان نظریه تصور می

 کنند. کنند کسب میپذیرتری از جهانی که مطالعه میبه ندرت فهم بیشتر و تعمیم

مشی عمومی نوعی جنگل فکری است که هر چیزی را در خود فرو برده ولی نظم و نسقی به آن نداده است خط

ای از نظریه عاری در حد قابل مالحظه»مشی عمومی حداقل در علم سیاسی (. ادبیات خط42: 1997، 42)ایال

های روشن ترین حالت نقش متوسطی در تدوین نظریهمشی در بهپژوهان خط( و دانش3: 1988، 43)استون« است

 کنند. و تأیید شده از حیث تجربی ایفا می

نتیجه است مشی عمومی نه تنها بیهای جهانشمول خطکنند که تالش برای تولید نظریهها استدالل میبرخی

های تبیینی اخت چارچوبرسد اندیشمندان سیاسی تقریباً از تالش برای سبلکه ناامیدکننده است. به نظر می

                                                           
39 Adhoc approach.  
40 Pressman & Wildavsky.  
41 Comulative Knowlegde.  
42 Eulau.  
43 Stone.  
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مند، مانع و جامع در اند. بعد از سی سال تقال برای احصای الگوهای نظاممشی ناامید شدهبند برای اجرای خطنظام

( 1973اند که از مشاهدات اولیه مطالعه کالسیک پرسمن و وایلداوسکی )اجرا، اندیشمندان سیاسی دریافته

گیری خاص وجود ای برای روح بخشیدن مجدد به این جهتهای دورهخواناند. اگر چه فراپیشرفت اندکی کرده

اند مطالعه اجرا را به خاستگاه و اصلش برگردانند: برخی رسد اندیشمندان سیاسی اساساً راضیدارد، ولی به نظر می

 فزایند.ادهد و چرایی آن نمیاز مطالعات موردی مفیدند ولی چیزی به فهم جامع و عمومی از آنچه رخ می

مشی عمومی که توجه بسیاری از اندیشمندان کند، رویکرد علمی به خط( خاطر نشان می7: 2002) 44دبورا استون

ها و عقالنیتمشی عمومی از بیخط»اجتماعی را به خود جلب کرده است در حقیقت مأموریتی برای رهانیدن 

مشی عمومی بسیار سیاسی است و به صورت است. البته مسئله موجود آن است که خط« های سیاستحرمتیبی

کند. به ویژه علمی نیست، بنابراین هیچ کس نبایستی تعجب کند که علم در تبیین جهان سیاسی زیاد کمک نمی

بار های علمی، بهتر است واقعیات ارزشجای دنبال کردن پروژه عقالیی کردن )اصالح ستون( ساخت نظریه

مشی مد نظر قرار داد. های هنجاری را به عنوان ژیروسکوپ مطالعات خطهمشی عمومی تصدیق شود و نظریخط

( ممکن است حقایق جهانشمول را آشکار 46گرایی اجتماعی، ساخت45های هنجاری )نظیر نظریه گفتماننظریه

 نکنند. 

باز است، حداقل از آن جهت که مسائل منحصر به فرد  مشیبخش اعظم انتقادات از رویکرد علمی به نظریه خط

های قابل تعمیم برای مشی برای تولید نظریهسازد. شکست عمومی مطالعات خطمشی را برجسته میمطالعات خط

خورد. برای های علم اجتماعی نیز به چشم میسازی حوزه در تعداد دیگری از رشتهتبیین عالم )جهان( و یکپارچه

های مدیدی در عذاب بوده است )فردریکسون ه امور عمومی به علت فقدان انسجام فکری ـ ذهنی مدتمثال ادار

                                                           
44 Deborah.  
45 Discourse theory.  
46 Social constructivism.  
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اش مورد انتقاد های نظریمشی را به خاطر نارسایی( و اندیشمندان سیاسی که مطالعات خط2003، 47و اسمیت

 برند. دهند خود از این مسأله رنج میقرار می

ها برای که دارای چارچوب مفهومی محوری و واحد و مجموعه مشخصی از شیوهاقتصاد، نوعی علم اجتماعی است 

های قابل اش است. به نحو چشمگیری این چارچوب بر عرصهعملیاتی کردن آن چارچوب و آزمون ادعای محوری

است.  الب شدهمشی )معموالً زیر عنوان انتخاب عمومی( غتوجهی از اداره امور عمومی، علم سیاسی و مطالعات خط

دهد. ن میالً ناقص( قدرت نظریه خوب را نشاهای دیگر )اگر چه به طور کامگری موفق رشتهاین گونه مستعمره

شوند، می های اقتصادی از یک دیدگاه بسیار منسجم و عمومی از نحوه کار و عمل عالم )جهان( منبعثچون مدل

 مات نباشند. چه مستقیماً درگیر مبادله کاال و خددر دامنه وسیعی از تعامل انسانی کاربرد دارند. حتی اگر 

 

 گیری نتیجه

ای پاسخ تردید نوعی ادعای قوی برمشی عمومی وجود دارد؟ بیآیا چیزی به عنوان حوزه یا رشته مطالعات خط

ومی عی تعریف عمپژوهان در این حوزه، بعد از نیم قرن تالش، کماکان باید نومنفی به این سؤال وجود دارد. دانش

ای از جهمشی عمومی هرگز با درشان است ارائه دهند. حداقل اینکه، خطاز مفهومی که فرض شده محور مطالعه

انشمند دکند از آنچه یک مشی عمومی مطالعه میپژوه خطوضوح تعریف نشده که به طور روشن آنچه را یک دانش

 ن تعریفی ناممکن باشد. کند مجزا سازد. ممکن است چنییا اقتصاددان سیاسی مطالعه می

مشی عمومی در کانون توجه قرار گیرد تصور آن در قالبی متکثر و نه واحد است. یک راه برای این که حوزه خط

مشی عمومی، شناسایی نوعی انسجام کلی و موقتی های متفاوت نسبت به مطالعه خطگیریای از جهتدرون دامنه

های تبیینی مرتبط ساخته ای از چارچوبای( پژوهشی محوری و مجموعههمیسر است. این کار با سؤال )یا سؤال

شود. مثالی از چگونگی انجام این کار در ها آغاز میمند در پی پاسخ به این سؤالشده برای هدایت جستجوی نظام

                                                           
47 Frederickson & Smith.  
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های محوری پژوهش و ای مختلف، سؤالمشیهای خطگیریای از جهتشود که مجموعهارائه می 1ـ1جدول 

 کند. های مرتبط را توصیف میچارچوب

 

 مشیهای مطالعه خطحوزه  1ـ1جدول 

حوزه مطالعه 

 مشیخط
 نمونه چارچوب مفهومی های پژوهشینمونه سؤال

شناسانه و رویکرد روش

 هامثال
 های معرفرشته

مشی و خط

 سیاست

مشی است یا ـ آیا سیاست علت خط

 مشی علت سیاست؟خط

  مشیشناسی خطـ گونه

 ایـ رویکرد مرحله

بندی کمی و کیفی ـ طبقه

 بندی( شناسی و رده)گونه

 ـ تحلیل آماری

 ـ مطالعات موردی

 ـ علم سیاسی

فرایند 

 مشیخط

ـ چرا دولت به برخی مسائل توجه 

 کند و به برخی توجه چندانی ندارد؟می

مشی فرموله های خطـ چگونه بدیل

 شوند؟می

 ؟کندمشی تغییر میـ چرا خط

 ـ عقالنیت محدود 

های چندگانه ـ جریان

 های سطل زباله()مدل

 ـ تعادل گسسته 

 های مدافع ـ ائتالف

 ـ نظریه اشاعه 

 ها ـ نظریه سیستم

  

تحلیل 

 مشیخط

 ـ چه چیزی بایستی انجام دهیم؟

ـ برای حل یک مسئله خاص چه 

 هایی وجود دارد؟بدیل

 بایست انتخاب شود؟ـ چه بدیلی می

صاد رفاه / فایده ـ اقت

 محوری

 ـ کمی 

 ـ رسمی / کیفی 

 ـ تحلیل هزینه 

 ـ ارزیابی ریسک 

 ـ فن دلفی

 ـ علم سیاسی 

 ـ اقتصاد

 ـ اداره امور عمومی 

های فرعی خاص ـ حوزه

مشی )آموزش و خط

 پرورش بهداشت(

ارزشیابی 

 مشیخط

 ایم؟ـ چه کاری انجام داده

خاص چه اثری  مشیـ یک برنامه یا خط

 داشته است؟

 ـ نظریه برنامه

های طرح ـ چارچوب

 پژوهشی 

 ـ کمی / کیفی 

 ـ آمار 

 ـ قضاوت خبرگان 

 ـ علم سیاسی 

 ـ اقتصاد 

 ـ اداره امور عمومی 

 مشی ـ ارزشیابی خط

های فرعی خاص ـ حوزه

 مشی خط

 مشیطرح خط

مشی را ـ چگونه مردم مسائل و خط

 کنند؟درک می

ها قدرت را توزیع مشیخطـ چگونه 

 کنند و چرا؟می

 هایی است؟مشی معرف چه ارزشـ خط

های خاص را مشی، گروهـ چگونه خط

 سازد؟به صورت اجتماعی می

 ـ نظریه گفتمان 

 ـ هرمنوتیک 

 ـ کمی 

 ـ تحلیل متن 

 ی ـ علم سیاس

 ـ فلسفه / نظریه 

 شناسی ـ جامعه
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های مختلف ها و نگاهـ آیا برای داستان

مشی یک محرک مشترک وجود خط

 دارد؟

مشی خط

گذاران و 

نهادهای 

 گذاری مشیخط

مشی را های خطـ چه کسی تصمیم

 سازد؟می

گذاران تصمیم مشیـ چگونه خط

 گیرند چه چیزی انجام دهند؟می

خواهند عمی هایی که میـ چرا تصمیم

 کنند؟کنند اتخاذ می

 ـ انتخاب عمومی 

 ـ تدریجی گرایی

 ـ نظریه رسمی 

 ـ تحلیل کمی 

 ـ علم سیاسی 

 ـ اقتصاد 

 ـ اداره امور عمومی

اجرای 

 مشی خط

خورد یا مشی شکست میـ چرا خط

 شود؟موفق می

مشی به عمل ـ چگونه یک تصمیم خط

 شود؟برگردانیده می

 ـ عقالنیت محدود 

 ـ ویژه کار موقت 

 ـ تحلیل کمی 

 ـ تحلیل کیفی 

 ـ علم سیاسی 

 اد ـ اقتص

 ـ اداره امور عمومی 

های فرعی ویژه ـ حوزه

 مشی خط

 


