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 چهارمفصل 

 مشي خيزد؟ فرايند خطمشي از كجا برميخط

مشیي عویومي کاکیشیي    فرضي که مدعي است خطاست، پیش 1مشي مسئله محوريمحور اصلي ايده علوم خط

تواند بیه چیا ش کشییده  یو  هک بیه چیا ش       حل محور به مسائل اجتواعي است. اگر چه اين پیش فرض ميراه

هاي سرراست ک مستقیم ه یوو ي( ک تایاريع عوومیاذ پفيرفتیه  یده ا  ايین کیه        کشیده  ده است( ک ي با ايده

مشي نوعي اقدام سیجیده هيا عدم اقیدام(   هد، متیاسب است، يایي خطام ميمشي چیست ک چه کاري انجخط

 ک ت براي  ستیابي به برخي اهداف مطلوب مور  نظیر اسیت.  ر عیین حیاذ، پیفيرفتن ايین مسیئله محیوري،         

گیرنید مسیئله   هايي پیچیده را  ر پي  ار . چه مسائلي بايد مور  توجه قرار گیرند؟ چه کساني تصویم ميسؤاذ

کیید؟ آيا علیت آ   ها تغییر ميمشيچیست ک آيا  ايسته توجه ک اقدام  ک ت است يا خیر؟ چه موقع ک چرا خط

مشي  و  ک يا چیزي  يگر علت تغییر خط و  يا علت آ  است که مسئله با تاريع مياست که مسئله حل مي

تواند به عییوا  مطا ایه چگیونگي    يمشي هستید که مها، هسته محوري مطا اه فرايید خطاست؟ اين نوع سؤاذ

 مشي عوومي تصور  و . ساخت خط

کید، نتیجه نوعي فرايید بسیار پیچیده ک پويا است که انگیزي توجه  ک ت را جلب مياين که چه موضوعات بحث

 نو یتید تیدکين  سیتور    2طور که برايا  جونز ک فرانک بوم گارتیر و . هوا تحت عیوا   ستور کار  یاخته مي

 یو  ک توجیه بیه برخیي مسیائل      گفاري ميکار فرايیدي است که ا  طريق آ  اطالعات براي اقدام عولي اک ويت

  و . نسبت به برخي  يگر ترجیح  ا ه مي

 يند و قدرت افر

 

                                                           
1Problem orientation.  
2Bryan Jones & Frank Baumgartner .  
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پژکها  هخصوصاذ اي پیچیده ک فووش   وار با د ک ي اين امر  انشتواند به طر  ناامیدکییدهمشي ميفرايید خط

مید متوقع نکر ه است. فوم محیور کيیژه   انديشویدا  سیاسي( را ا  تالش براي  یاسايي ک فوم رکابط علي نظام

قدرت سیاسي است. قدرت سیاسي را تأثیر  مشي  ر نوايت مطا اهعلم سیاسي سخت نیست: مطا اه فرايید خط

ها ک اقیداماتي بیه کسییله قیدرتههاي( اجبیاري      مشي  ر نظر بگیرند. يایي چه تصویمآکر هاي خطنسبي بر ره

مشي حوذ ايین کیه   پژکها  فرايید خط وند.  ر نتیجه سؤاذ پژکهشي محوري براي  انشحکومت پشتیباني مي

هیا را پیشییوا    حیل کیید ک راهکیید ک چه کساني اين مسائل را تاريع ميچگونه مسائل توجه  ک ت را جلب مي

آکرند کسیاني  آفريیاني که قدرت سیاسي حقیقي  رک  يک سیستم ماین به  ست ميچرخد. نقش هید، ميمي

رذ مشي که  ر  ستور کار  ک تید تیأثیر بگفارنید يیا آنویا را کیتی     هاي خطتوانید بر مسائل ک بديلهستید که مي

آفريیا  چه کساني مشي تا حد  يا ي بر فوم اين نکته متورکز هستید که اين نقشهاي فرايید خطکیید. نظريه

 آکرند. هستید ک چگونه اين نفوذ ک تأثیرگفاري را به  ست مي

 انگيز های موضوع بحثهای فرعي و شبکهسيستم

مور  توجه  ک ت قرار گیرنید؟ چگونیه چییین     کیید چه موضوعاتي به حد کافي مووید کهچه کساني تایین مي

سا ند؟ آيا اين فرايید،  موکراتیک است يا تحت تسلط نخبگا  است؟ بیا به نگاه سیت نظیري  هايي را ميتصویم

 یو  کیه   اي متجلیي میي  هاي سا ما  يافتهمشي عودتاذ  ر رقابت میا  گرکهتکثرگرا  ر علم سیاسي فرايید خط

هاي خو  ک  ست     به اقیدامات  هر کدام براي جلب توجه  ک ت به مسائل يا  غدغه تجلي هوه میافع هستید،

مشیي هک يقیییاذ برخیي ا     پژکها  فرايیید خیط  (. برخي ا   انش1951، 3کیید هترکمنعولي کيژه با هم رقابت مي

هسیتید.  ر حید    مشي( تا حدک   يا ي نسبت به اين چارچوب تکثرگرا مر  هاي فرايید خطپژکها  نظريه انش

 5هاي ذيیفوذ کيژهکیید که کیگره، بورککراسي ک گرکهاستدالذ مي 4پر ا ا  مثلث آهیینافراطي اين تر يد، نظريه

مشي را بر اساس مییافع محیدک    هاي خطحلها ک راه هید ک ايدهسه نفري غیرقابل تجزيه را  کل مي يک گرکه

 . هیدخو  ک به هزيیه میفات عامه ارائه مي

                                                           
3Truman.  
4Iron triangle .  
5Special interest group.  
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مشي، مور  انتقا  قرار گرفتیه اسیت.  ر اکاخیر    هاي آهیین براي کیترذ  ستور کار خط ر عین حاذ قدرت مثلث

پژکها  ا عا کر نید  پژکها ، ايده مثلث آهیین را با نگري کر ند. اين  انش،  انش1980ک اکائل  هه  1970 هه 

پژکها  آفريیا  با د، با تر است. اين  انششمشي تحت سلطه گرکه میتخبي ا  نقکه به جاي اين که فرايید خط

هیاي تفکیر، نوا هیاي    هاي  ک تي ک خصوصیي ا  جولیه کیانو    بر نقش سا ما  6هاسیستمبر اساس نظريه خر ه

ها آ  بو  کیه فرايیید   سیستمهاي ذيیفوذ ک  ورکندا  عا ي تأکید کر ند. نويد اصلي نظريه خر هپژکهشي، گرکه

گیري اتحا هاي غیررسوي  ر ره پاره بو  يا حداقل نامتورکز ک پاره پاره بو ه است ک  کلمشي نامتورکز ک پاخط

 سا  . گفاري را میسر ميمشيفرايید خط

به اعتقا  هکلو مطا اات موجو   ر مور  مثلث آهیین ناقص بو ند  يرا قا ر به تشیريح عیدم تورکیز ک تغیییر  ر     

گفتید بسیار پژکها  مثلث آهیین ميستم سیاسي نسبت به آنچه  انشمشي نبو ند. ا  میظر هکلو سیفرايید خط

 پاره پاره ک پويا بو . 

هیاي   یبکه »پژکها  تدکين  سیتور کیار را طیرح کیر :     (  ک اصطالح موم مرتبط با  انش1978پژکهش هکلو ه

 ک یت بیه    مشیي  رک  هاي خشک مسلک خطبه جاي آ  که گرکه«. 8ساالر سیاسيفن»ک « 7انگیزموضوع بحث

هیاي  مشي عوومي عول کیید، نوعي افزايش چشوگیر  ر اتحا هاي غیررسوي میا  گرکهعیوا  تیوا مديرا  خط

ها توايیل  ا یتید حیوذ    هاي  ک تي ک خصوصي ک  ورکندا  عا ي کجو   ا ته است. اين گرکهذيیفوذ، سا ما 

اي بیر   هید کیه نفیوذ قابیل مالحظیه     انگیز خاص مؤتلع  وند تا کاحدهاي فرعي مستقلي  کلموضوعات بحث

هیا را  مشیي خیاص، هکلیو ايین گیرکه     مشي اعواذ کیید. به علت نفع متقابلشا   ر يیک عرضیه خیط   فرايید خط

 نام نوا . « انگیزهاي موضوع بحث بکه»

 

                                                           
6Sub systems theory .  
7Issue networks .  
8Technopols .  
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 وند بلکه با آنوا هوپوش انگیز جايگزين اتحا هاي موجو  نويهاي موضوع بحثا  میظر هکلو، اين  بکه

انگیز مرکب ا  افرا  هوراه با  ورکندا  بسیار فااذ با  انش تخصصي هاي موضوع بحثهستید.  ر حقیقت،  بکه

 اند.  ا ههايي را  کل مشي است که بیا به میافع غیراقتصا ي گرکه ر مور  خط

مشي بیشتر قدرت را  ر  ست انگیز، عووماذ افرا   اراي  انش تخصصي ک فیي خطهاي موکضع بحث رک   بکه

کید ک مدعي است که فرايید يا  مي« ساالرا  سیاسيفن»گیرند. هکلو ا  چیین افرا ي به عیوا  مي

سیاسي تحت نظر میصوبین سیاسي  ساالرا  هد. چو  فنمشي رخ ميگفاري  ر سطح متخصصا  خطمشيخط

کیید ک غا باذ ا   ورکندا  عا ي  کرند. مقامات میتخب به ندرت سطح باال قرار  ارند، تحت نظارت آنوا عول مي

آنوا بر  انگیز خاص  ارند.  ر عوض، ما  ک میابع کافي براي کسب اطالعات کامل  ر مور  يک موضوع بحث

ساالرا  سیاسي ا اره انگیز که به کسیله فنهاي موضوع بحثوور  بکهساالرا  سیاسي متکي هستید. ظفن

مشي عوومي ا   ک ت فدراذ اند. اگر چه مسئو یت خطگفارا  ک  ورکندا  را گسستهمشي و  پیوند بین خطمي

را  گفاريمشيساالرا  سیاسي، فرايید خط و  ک ي اتکاي بیش ا  حد بر فنهاي مثلث آهیین  کر ميک سیاست

هاي هاي هکلو براي سیاستکید. اين امر يکي ا  موانع نظريه خر ه سیستما   ورکندا  عا ي بیشتر  کر مي

هاي متاد  قرار گیر  مشي موکن است تحت نفوذ گرکهکید حتي اگر چه فرايید خط موکراتیک را برجسته مي

 . کییدگفاري حفظ ميمشيساالرا  سیاسي تسلط خو  را بر خطک ي فن

 وند، پیوند بین  ورکندا  عا ي ک مقامات میتخب ک افرا  تر ميانگیز پیچیدههاي بحثطور که موضوعهوا 

( نخستین کسي بو  1983ه 9يابد. کیت همگفاري احتواالذ کاهش ميمشي اراي بیشترين حق فرمانراني  ر خط

دراذ بکار بر . هم مانید هکلو فرايید گفاري فمشيمید پژکهش هکلو را براي مطا اه خطکه به طور نظام

 انست.  ر عین حاذ هاي فرعي متاد  ک پیچیده ميمشي را فرايیدي بسیار نامتورکز ک متشکل ا   ک تخط

مشي را نیز برجسته کر . پژکهش هم با هاي خطوط خطپژکهش هم ماهیت يکپارچه ک  ر هم تییده سیستم

ها به  هد که اين گرکههاي فدراذ نشا  ميهاي ذيیفوذ ک مؤسسهگرکههاي کیگره، تورکز بر رکابط بین کویته

  طور تیگاتیگي با هم  ر 

                                                           
9Keith Hamm.  
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هاي ذيیفوذ ک کیید. گرکهمشي عوومي که غا باذ به نفع میفات  خصي آنوا است هوکاري مي هي خط کل

اي فدراذ نیز اطالعات هکیید. مؤسسههاي اطالعاتي حیاتي براي اعضاي کیگره ايفا ميکارکیا  کویته، نقش

اي که قا ر به فراهم کر   میافع ذيیفاي براي اعضاي کیگره کیید ک ي نقش آنوا به  رجهار  ویدي فراهم مي

گیر ، هوچیین خر ه ها جاي ميهستید بستگي  ار . اگر چه تحلیل هم  رک  چارچوب خر ه سیستم

( است ا  1965پژکهش هم  بیه پژکهش فريون هکید. مشي را پیشیوا  ميهاي متاد  ک ي بسته خطسیستم

مشي نامتورکزتر  ده است ک ي کواکا  به کسیله کاحدهاي اند اگر چه فرايید خطآ  جوت که هر  ک مدعي

  و . فرعي تخصصي کیترذ مي

مشي تا حد  يا ي هاي خطهاي خر ه سیستمانگیز ک چارچوبهاي موضوعات بحثخالصه آ  که،  بکه

ده گرکه نسبتاذ محدک  ک غیرقابل  سترس با يگراني  ده است که نفوذ اصلي را بر مسائلي که بايد جايگزين اي

کیید. با کجو  اين، اين اعواذ مي توجوي قرار گیرند،توسط  ک ت مور  توجه قرار گیرند ک مسائلي که مور  بي

نخبگا   ها، ر اين چارچوبکیید. مشي حوايت نويگراي فرايید خطها ضرکرتاذ ا  مدذ کثرتچارچوب

 کیید. ساالرا  سیاسي  ر کالم هکلو( کواکا  سوم بسیار بیشتري ا  قدرت غیرمستقیم را اعواذ ميهفن

 

 های مدافع: نظريه يا چارچوبائتالف

ها قابل نفوذ ک قابل  سترس بو ند؟ اگر آخري سیستم د؟ يا آيا خر هآيا  ستور کار به کسیله نخبگا  کیترذ مي

توانستید  سترسي پیدا کیید؟ پل ساباتیه ک هوکارانش نفوذپفيري آنوا چگونه بو  ک چه کساني مي صا ق است،

کییدگا  يیدي پويا ک مستور هوراه با مشارکتمشي  ر حقیقت فرابه  نباذ هکلو ا عا کر ند که فرايید خط

 هاي متیوع است. متاد  ا  پیشییه

مشي به مشي ک تغییر خطکر  که فرايید خطاستدالذ مي« هاي مدافعائتالف»(  ر توصیع 1988ساباتیه ه

یع مشي قابل توصمشي متاامل  ر سراسر فرايید خطهاي خطبوترين کجه به صورت انبوهي ا  خر ه سیستم

هايي با باکرهاي مشترک هستید که انگیز، با نواي گرکههاي موضوع بحثهاي مدافع  بیه  بکهاست. ائتالف
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ها متشکل ا  کیید. اين ائتالفمشي بر رکي  ستور کار  ک ت را هواهیگ مي نباذ ظوور يک خط فاا یت به

نگارا  ک  ر حقیقت بسیاري مشي، رک نامههاي عوومي، پژکهشگرا  خطهاي ذيیفوذ، مؤسسهگفارا ، گرکهقانو 

مشي  ارند هساباتیه ک جیکییز ی اسویت، آفريیا  خر  ملي است که نفوذ عظیوي بر فرايید خطا   يگر نقش

توافق « 10باکرهاي ثانويه»مشي کيژه يا ها موکن است بر سر جزئیات يک خط(. اگر چه اين ائتالف119: 1999

 کجو   ار . « 11مشي گرکهباکرهاي بییا ي يا محوري خط»اي بر سر تر هندا ته با ید ک ي توافق گس

هايي پیوسته باکرهاي هاي مدافع مخلوقاتي ايستا يا سرسخت نیستید. بلکه چیین گرکهها يا ائتالفخر ه سیستم

  هید.  ر حقیقتخو  را به رک  کر ه ک با تغییرات  ر محیط سیاسي ک اجتواعي ی اقتصا ي انطباق مي

 رگیرند،  ر کاکیش به « 12مشييا گیري خط»مشي  ر آفريیا  خطاند که نقشپژکها   يگر متفکر  ده انش

: 1992، 13کیید هميمشي را با نگري ميمشي ک اهداف خطاطالعات جديد باکرهاي خو   ر مور  طرح خط

 هي مجد  موضوع ثر ا   کلهاي مدافع متأانگیز، اندا ه ک قوت ائتالفهاي موضوع بحث( مانید  بکه336

انگیز کيژه است. ا  میظر ساباتیه، تأکید بر باکرهاي محوري انگیز ک جزر ک مد  ر توجه به يک موضوع بحثبحث

گفاري را به عیوا  مشيها مايلید اتحا هاي بلیدمدت با ید. ساباتیه هوانید هکلو خطبدا  مایاست که ائتالف

نفسه نوعي فرايید مستور مشي محوري فيکر . توصیع ساباتیه ا  يا گیري خطفرايیدي پويا ک مستور تصور مي

 هوراه با با خور   ائوي است. 

چارچوب ائتالف ساباتیه به چید   یل حائز اهویت است. نخست آ  که نوعي مباني نظري براي تبیین هم ثبات 

تر است که یه تغییر  تابا  کقتي محتولکید. به گفته ساباتمشي فراهم ميک هم تغییر  تابا   ر فرايید خط

هاي جديد خلق کید.  ر ثاني هاي موجو  نوعي جو مستاد براي ظوور ائتالفمشينارضايتي نسبت به خط

مشي به عیوا  نوعي  نجیره تکاملي خطي پژکها  را ا  ايده فرايید خطهاي مدافع،  انشچارچوب ائتالف

 رکيدا هاي قابل
                                                           

10Secondary beliefs .  
11Core beliefs of the group .  
12Policy learning .  
13May .  
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پژکها  را کید ک هوین طور  انش( پیشیوا   د،  کر مي1965 ر ابتدا به کسیله ايستو  هبییي آ  طور که پیش

 سا  .گفاري به عیوا  فرايید عقاليي مبتیي بر میافع اقتصا ي محض جدا ميمشيا  تصور خط

ر مشي ا  نقاط متاد   ر  سترس  هاي خطها بر اين ايده استوار است که پیشیوا يهنظريه خر ه سیستم

کیید. پاره پاره بو   فرايید سیاسي میجر به نوعي کاهش  ر نفوذ سیاست حزبي ک سیستم سیاسي ظوور مي

انگیز محور  ده است. اثر پل ساباتیه ک هوکارانش تادا  ک پیچیدگي هاي موضوع بحثافزايش متااقب  ر گرکه

پر ا ا  ست آ  است که: آيا نظريهکییدگا  را حتي بیشتر گسترش  ا ه است. سؤا ي که باقي ااين مشارکت

پژکها  کیید يا هوا  طور که  انشها صرفاذ مثلث آهیین را با کاحدهاي فرعي تخصصي عوض ميخر ه سیستم

مشي به جاي آ  که تجلي يک مثلث آهیین با د به بوترين کجه تجلي چیدين اند فرايید خط يگر مطرح کر ه

 مثلث آهیین علیه يکديگر است. 

 

 كننده كننده يا توصيفبينيل گسسته: پيشتعاد

هاي خیزند: آنوا ريشه  ر خر ه سیستممشي ا  کجا برميهاي خطکییم پیشیوا يهاکیو  تا حدي حس مي

کیید. اما چگونه ک چرا  ارند که به کسیله يک يا چید ائتالف جانبدارانه بار يت پیدا مي 14محورموضوع

ها پاسخ اصلي به اين سؤاذ بر مفووم کیید، اگر آنوا اصالذ تغییر کیید؟ براي  ههها تغییر ميمشيخط

دذ اک یه ک اصلي تبیین گرايي به عیوا  مهاي متوا ي، چارچوب تدريجيمتورکز بو . براي ساذ 15گراييتدريجي

  د. مشي تصور ميثبات  ر فرايید خط

گرايي يک نقص کاضح  ار . است.  ر عین حاذ، تدريجي 16گرايي  ر عول صرفاذ عقالنیت محدک تدريجي

هاي مو د تغییر آفريیا  عقاليي محدک   ر خر ه سیستمگفاري هویشه تدريجي نیست. چارچوب نقشمشيخط

  و . مشي عوومي  چار تغییر بییا ي مي و  که خطمي تدريجي کقتي  کسته

                                                           
14centric subsystems -Issue.  
15Instrumentalism .  
16Bounded rantionaliy .  
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هیاي ثبیات  ر   گرايي، اگر چه بیراي تبییین  کره  اند که نظريه تدريجي( استدالذ کر ه1993بوم گارتیر ک جونز ه

هاي تغییر بییا ي ناتوا  است. اين  ک صاحبیظر به تبغ هکلو مشي حائز اهویتید ک ي  ر تشريح  کرهفرايید خط

مشي پیچیده ک پويا است ک ي آهیگ تغییر هویشه ثابت يا خطي نیست. بوم اند که فرايید خطباتیه پفيرفتهک سا

اي ک هوین طیور مباحیث   هاي خو  نوعي تحلیل طو ي ا  آهیگ پو ش رسانهگارتیر ک جونز براي آ مو  حدس

گییري کر نید کیه    حلیل خو  نتیجیه انگیز انجام  ا ند. صاحبیظرا  ا  تکیگره بر رکي تادا ي ا  موضوعات بحث

 کییدگي » و  پژکها  تدريجي نا يده گرفته ميمشي که غا باذ ا  جانب  انشهاي موم فرايید خطيکي ا  جیبه

 18(. بوم گارتیر ک جونز بیر اسیاس اثیر اسیتیفن جیاي گلیو       3: 1993مشي است ههاي خطسیستم« 17بلیدمدت

هیاي مشیابه بیا  يیدگاه     هايي ا  ثبات  ر فرايید کجو   ار  ه کرهره یاس( پیشیوا  کر ند که اگر چه  که يست

هايي ا  تغییر  تابا  ک چشوگیر نیز کجو   ار . بوم گارتیر ک جونز با عاريیه  مشي( ک ي  کرهتدريجي فرايید خط

دنید.  نامی 20هاي تغیییر  یتابا  را تایا ذ گسسیته    ، اين  کره19گرفتن اصطالحي ا  گلو  ک هوکارش نايلز ا درگ

 یو  کیه ا  آ    ( میجر به نقطه تاا  ي جديدي مي21مشيتغییر چشوگیر  ر سیستم سیاسي هيایي انقطاع خط

  و . مشي عوومي ار  یابي ميطريق خط

مشیي را  ا بته سؤاذ اصلي آ  است که تایا ذ گسسیته چیسیت؟ چیه نیرکهیايي فرايیید تغیییر تیدريجي خیط         

بخشیید؟ بیوم گیارتیر ک    گیفاري را  یتاب میي   مشیي ي  ر خیط سا ند ک نیوعي تغیییر جویت بیییا     مخدکش مي

مشیي  هیاي خیط  سیسیتم هیا  کسیته  ید  خیر ه    کییید کیه  يربییاي ايین تغیییر جویت      جونز اسیتدالذ میي  

انحصییار »سیسییتم بییه نییام  ( گونییه خاصییي ا  نظريییه خییر ه 4: 1993سیییتي اسییت. بییوم گییارتیر ک جییونز ه  

هییاي سییاختاري کییه  اي ا  چیییدما جووعییهکیییید کییه عبییارت اسییت ا  م  را توصیییع مییي « 22مشییيخییط

گیفار . آنچیه بیوم    جیو بیاقي میي   آفريییا  میفایت  گفاري را  ر  ستا  گیرکه نسیبتاذ کیوچکي ا  نقیش    مشيخط

مشییي بییه کیییید آ  اسییت کییه بیییا بییه  اليییل مختلییع، ايیین انحصییارات خییط  گییارتیر ک جییونز تصییديق مییي 

                                                           
17run fragility -Long.  
18Stephen Jay Gould .  
19Niles Eldredge .  
20Punctuated equilibrium .  
21Policy punctuation .  
22Policy monopoly .  
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آفريیییا   ر ايیین خییر ه ايیین نقییاط،  يگییر نقییشگیرنیید.  ر اي  ر ماییرض فشییار  ییديد قییرار مییيصییورت  کره

ثبیاتي ک فرصیتي بیراي تغیییر جویت چشیوگیر ايجیا         مشیي بیي  کییید ک  ر فرايیید خیط   ها نفیوذ میي  سیستم

مشیي، تاريیع   ثبیاتي  ر فرايیید خیط   کیید. نیرکي عقبه نظريه تایا ذ گسسیته ک هویین طیور ثبیات ک بیي      مي

کیید، بایید اسیت خیر ه     انگییز تغیییر نویي   ضیوع بحیث  اسیت. تیا  میاني کیه تاريیع مو      23انگییز موضوع بحیث 

انگیییز مشییي تغییییر کیییید. بییه طییور خالصییه، تغییییرات  ر تاريییع موضییوع بحییثهییاي  يربیییايي خییطسیسییتم

مشیي را  رهیم   مشیي را تغیییر  هید، انحصیار خیط     هاي سیاختاري يیک خیر ه سیسیتم خیط     تواند چیدما مي

اري را فیراهم کیید. مثیاذ میور  ا یاره بیوم گیارتیر ک        گیف مشیي  کید ک موجبات تغییر جوت بیییا ي  ر خیط  

اي مثبیت بیو  هنیوعي مأخیف پیاک ک ار ا       تصیوير نییرکي هسیته    1950اي اسیت.  ر  هیه   جونز نیرکي هسته

اي میتفییع ا  ايیین تصییور مشییي بییر اسییاس مقییررات ک بسییط ضییاییع نیییرکي هسییته انییر(ي( ک انحصییار خییط

تغییییر جوییت  ر ايیین تصییوير ايجییا  کییر ی بییه ناگییاه نیییرکي نییوعي  24اسییتوار بییو . حا ثییه جزيییره سییه مییايلي

اي خطرنییاک ک توديییدي علیییه امییییت   اي کییانو  تورکییز  ییديد قییرار گرفییت ک بییه عیییوا  پديییده   هسییته

گییري  هیاي تصیویم  انگییز مجووعیه  ها نفر تصور  ید.  یدت توجیه ک تغیییر  ر تاريیع موضیوع بحیث       میلیو 

مشیي ا  تأيیید   نتیجیه نیوعي تغیییر جویت چشیوگیر  ر خیط       مشیي آکر . مختلع  ک ت را  رک  انحصار خیط 

 اي به قطع ناگواني کجوه حامي اين گونه انر(ي بو . مکرر نیرکي هسته

نکات موم  ر نظريه تاا ذ گسسته ايده با خور  مثبت ک میفي است. هوا  طور که  اکنیز ک  یییدبلوم پیشییوا     

يابید ک  انگیز، کاهش میي مر م به  نباذ کر   يک موضوع بحث ا ند به موا ات پديدار  د  هزيیه تغییر، عالقه 

کید بیه میوا اتي کیه     و .  ر عین حاذ، نظريه تاا ذ گسسته فرض ميمیجر به نوعي فرايید با خور  میفي مي

مانید هبوم گارتیر ک جونز، جا مي« 25میراث نوا ي»کیید، پشت يک ها  ر باب  ستور کار رسوي ظوور مينظريه

 و . با خور  مثبیت فرايییدي اسیت کیه ا  آ      ( ک اين امر میجر به نوعي سیستم با خور  مثبت مي37: 1993

  و . مشي بر اساس انتقا ات، میجر به نقطه جديدي ا  ثبات ميطريق نوعي تغییر  ر تصوير خط

                                                           
23Issue definition .  
24Three Mile Island .  
25Institutional legacy .  
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انگیز يک موضوع بحث هي افکار عوومي  ر مور  ها با يگر اثرگفاري  ر  کلرک ، رسانههوا  طور که انتظار مي

کیید ک  ر نوايیت کسیاني را کیه  ر بحیث عویومي      انگیز را تاريع ميها يک موضوع بحثهستید. چگونه رسانه

( اسیتدالذ کر نید کیه    1965 نید؟ بوم گارتیر ک جونز بر اسیاس اثیر  یات  یايیدر ه     رگیر خواهید  د رقم مي

انگیز  ارند تا پفيرنیدگي  يک موضوع بحث 26ذهیي مشي مشوقي براي  ستکاري تصوير ر بحث خط« با ندگا »

انگییز ا  تیوا    سیاسي ک احتواذ يافتن يک جايگاه مطلوب براي آ  را افزايش  هید. با تاريع يک موضوع بحیث 

مشیي ثابیت   ثبات کیر   فرايیید خیط   انگیزه قبلي جاماه براي کرک  به عول، ک بيهاي بيبا قوه برانگیختن گرکه

: 1993انید ه ا اره کیر ه « 27تفاکتيبسیج بي»م ک گارتیر ک جونز به چیین موار ي تحت عیوا  برخور ار است. بو

مشیي  گفارا  نوعي مشوق براي حفظ کضع موجو   ارند، يایي حفیظ انحصیارات خیط   مشي(.  ر نتیجه، خط21

 موجو  ا  طريق محدک  کر   يا تضایع بحث عوومي. 

مشي را ثباتي فرايید خطايت کاکیش نوا ي ک کيژگي ثابت يا بيانگیز  ر نوچگونگي تاريع يک موضوع بحث

 و  که انگیز خاص میجر به نوعي تغییر  ر مکاني ميکید. تغییر  ر تصوير مرتبط با يک موضوع بحثتایین مي

( ساختار 1مشي مشرکط بر  ک عامل است: هرک . ثبات  ر فرايید خطانگیز به پیش ميا  آ  طريق موضوع بحث

طور که بوم گارتیر ک جونز انگیز پر ا ش  ده به کسیله نوا ها. هوا ( تاريع موضوعات بحث2جو  نوا ها ک همو

 هد. مشي را نشا  مياستدالذ کر ند  کمي عامل نخست تغییر است ک مأخف تغییرات  تابا   ر فرايید خط

شي  ر پي حفظ اين ثبات هستید اگر مکیید ک کارآفريیا  خطمشي را ايجا  مينوا ها ثبات  ر فرايید خط

کیید. بوم گارتیر ک جونز اند که ساختارهاي نوا ي موجو  آ  را مطلوب تصور ميمشيبخشي ا  يک انحصار خط

ها پیوند نامید. چو  تصويرها ذاتاذ با مکا مي« 28تاا ذ میتج ا  ساختار»مشي را چیین بن بستي  ر فرايید خط

مشي ماین هستید تا به يک جايگاه نوا ي مشي  ر پي  ستکاري تصوير يک خطخط ارند، مخا فا  انحصارات 

                                                           
26Image .  
27Mobilization of the apathetic .  
28induced equilibrium -Structure.  

توانید اين کیید. نوا هايي که ميثباتي  يربیايي را خفه ميها نا ي ا  نوا هايي است که بياين ايده که ثبات مشاهده  ده کیترذ سیاسي  ر بسیاري ا  ر(يم

 اي کیگره  ر آمريکا هم(. اثر را  ا ته با ید عبارتید ا  نظم حزبي  ر انگلستا  ک قواعد رکيه
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آ  است که به موا اتي که « کیید؟ها تغییر ميمشيچرا خط»نتیجه، پاسخ به اين سؤاذ که  بديل برسید.  ر

سیاسي ثباتي بيکیید ک اين امر خو  میجر به وند، ترجیحات تغییرميانگیز با تاريع ميموضوعات بحث

  و .مي

 هید اي خارجي کاکیش نشا  ميکید که افرا  به محیط کظیفهتاا ذ گسسته مانید عقالنیت محدک ، فرض مي

 هید ارائه  هد. تاا ذ گسسته با رها به جاي آ  که نوعي نظريه براي چرايي کاکیش افرا  آ  گونه که انجام مي

هاي عدم تاا ذ را هاي تاا ذ ک هم  کرهاست هم  کره  د  ا  عقالنیت کامل به نفع عقالنیت محدک  قا ر

کید. به اعتقا  ما مشي ارائه ميتبیین کیید. نظريه تاا ذ گسسته نوعي چارچوب تبیییي مفید براي تغییر خط

اند کامل نیستی  ر خصوص اين که چرا موضوعات نظريه تاا ذ گسسته آ  طور که بوم گارتیر ک جونز ذکر کر ه

کیید، کار بیشتري ها نقش ايفا ميخاص نسبت به  يگر موضوعات پفيراترند ک چه عواملي  ر انقطاعانگیز بحث

هاي پر ا ش اطالعات توسط افرا  استوار است. نظريه تاا ذ نیا  است. عقالنیت محدک  بر ايده محدک يت قابلیت

انگیز   با تاريیع يک موضوع بحثگیري کید که امکا هد تا نتیجهگسسته به سا گي اين استدالذ را بسط مي

 مشي را جلب کید، میسر است. تفاکت به فرايید خططوري که توجه افرا  بي

کییدگي بییيهاي باال تاا ذ گسسته را به عیوا  نوعي چارچوب تبیییي مفید ک ي با قدرت پیشآيا محدک يت

مشي اند که اگر فرايید خطتدالذ کر ه( اس109-110: 1999کید؟ ترک، بوم گارتیر ک جونز هاندک مارفي مي

رک  رخ مشي بسیار مکررتر ا  آنچه انتظار ميتصا في بو  يا  قیقاذ مطابق با نظريه انتخاب عقاليي بو  انقطاع خط

 هد که  ر آ  تادا  بیشتري ا  نقاط را نشا  مي 29مشي نوعي تو يع نوايي ا .  ر حقیقت، تغییر خطمي

توا   ر صورت ست ک  ر  ک سر طیع تو يع که  ر تقابل با تو يع نرماذ است که مياي نز يک مرکز ا ا ه

 تصا في بو   کامل فرايید انتظار  ا ت. 

                                                           
29ution Leptokurtic distrib.  
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مشي را بسط  ا ند. اين صاحبیظرا   ريافتیید  ( ايده تو يع نوايي تغییر خط2003ه 31ک الرسن 30جونز، سو کین

 هاي بسیار پیچیدهکیید. سا ما مشي نقش ايفا مينقطاع خط ني ک گر آکري اطالعات  ر اندا ه اکه هزيیه چانه

( بیشیتر  155: 2003توصیفي جیونز، سیو کین ک الرسین ه   « 32اصطکاک نوا ي»کییده ا  با تادا   يا  مشارکت 

نویايي  مشیي برخور ارند. اصطکاک بیشتر ماا ذ احتواذ بیشتر انقطاع است ک احتواذ بیشتر رخدا  تغیییر خیط  

  است تا نرماذ.

مشي نیز هست. به جاي حرکیت رک بیه جلیو ا  طريیق     تاا ذ گسسته نشانه  يگري ا  عقاليي نبو   فرايید خط

 هید کیه   هاي عرضه  ده به کسیله بوم گارتیر ک جونز نشا  میي (، استدالذ1985اي ا  مراحل هريپلي، مجووعه

 با  است. مشي به کاسطه فرايیدهاي بسیار غیرعقاليي مستاد تغییر  تافرايید خط

 

 مشي ها: نظريه ديگر تغيير خطسطل زباله و پنجره

توانیید ا   هیا میي  مشيمشي  ر حقیقت پاره پاره است. خطپژکهش هکلو ک هم حاکي ا  اين است که فرايید خط

هاي بوم گیارتیر  سا ند. تحلیلمشي را میسر ميمآخف متاد ي نشأت بگیرند ک مآخف متاد  تغییر  ر فرايید خط

مشي پويا است ک تابع تغییر  تابا  اسیت.  کیید که فرايید خطگیرند ک اثبات ميونز گامي فراتر  ر پیش ميک ج

مشي تابع ثبات  ر عین  حاذ، اگر چه بوم گارتیر ک جونز نوعي چارچوب تبیین براي پیشیوا  اين که فرايید خط

بییي نیدار .  ه چارچوب تاا ذ گسسته قدرت پیشاند کاند ک ي قبالذ پفيرفتهک هوین طور تغییر است عرضه کر ه

هیا  مشیي کیید؟ چیرا برخیي خیط   ها تغییر ميمشيبدين ترتیب، ما کواکا  با اين سؤاذ مواجه هستیم: چرا خط

هیا  مشیي طور، چرا  ک ت به برخي خیط ترند؟ ک هویننسبت به برخي  يگر ا  حیث کسب حوايت عوومي موفق

 کید؟توجوي ميها بي ار  ک به برخيتوجه ماطوف مي

                                                           
30Sulkin .  
31Larsen .  
32Institutional friction .  
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مشي بررسي کییدگدک  مانید بوم گارتیر ک جونز استدالذ کر ه است که بوترين راه براي  رک فرايید خط

هاي بوم گارتیر ک جونز تا حدي بر پژکهش اک یه کییگدک  مشي است.  ر حقیقت تحلیلتصاکير ذهیي خط

گفارا   ر مشيبه کسیله عامه مر م ک خطمشي ک چگونگي  رک آ  استوار است. چگونگي تاريع يک خط

مشي با خور  مثبت  ريافت خواهد کر  يا میفي. کییگدک  هوچیین بر اين که آيا خط کیدنوايت تایین مي

گرايي کامل نیست. کییگدک  مانید هکلو ک ساباتیه اظوار کر ه است که نکته توافق  ار  که رکيکر  تدريجي

مشي حائز اهویتید.  ر عین مشي ک تغییر خطبیرک   ک ت براي فوم فرايید خط طورآفريیا   رک  ک هویننقش

کید گیر . کییگدک  با اين سؤاذ آغا  ميحاذ، کییگدک  رکيکر  متفاکتي به تدکين  ستور کار را  ر پیش مي

ک ا  چه چیزي  ر هر  ما  ماین نگاه مر م  ر ک پیرامو   ک ت به برخي چیزها را ماطوف »(، 1: 1995ه

ا  نظر کییگدک  سطح تحلیل،  ستور کار  ک ت ک موار ي که  ک ت مور  توجه قرار « سا  ؟ها  کر ميبرخي

آفريیا  است که باعث هاي اتخاذي به کسیله نقش، تصویم«33هاتصویمپیش» هد است ک کاحد تحلیل مي

مشي به   به جاي تورکز بر ثبات خطانگیز به  ستور کار  ک ت برسد يا نرسد. کییگدک وند يک موضوع بحثمي

رسید ک موجب کقوع انگیز به  ستور کار  ک ت ميمید است که ا  طريق آ  موضوعات بحثتبیین فرايیدي عالقه

  وند.مشي ميتغییر چشوگیر خط

 35کوهن، مارچ ک ا سن« 34مدذ سطل  با ه»کییگدک  با تحلیل فرايید تدکين  ستور کار ک انتخاب بديل، 

 ( 1972ه

هايي که (، يا سا ما 84: 1995هکییگدک ، « 36يافتههاي ساما هرج ک مرج»را تلفیق کر . اين مدذ بر مفووم 

 متورکز است.  39ک فیاکري غیررک ن 38، مشارکت سیاذ37 ااين سه کيژگي را  ارا هستید: مراجع مسئله

                                                           
33Predecisions .  
34Garbage can model .  
35Cohen, March & Olsen .  
36Organized anarcdhies .  
37Problematic references .  
38Fluid participation .  
39Unclear technology .  
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انتخیاب بیديل  سیت بیه يیا گیري      مشي ا  طريق آ مايش ک خطا  ر بر اساس مدذ سطل  با ه، کارآفريیا  خط

 یوند.  گفاري ريخته ميمشيها  رک  سطل  با ه خطحل نید. نتیجه نوايي آ  است که هم مسائل ک هم راهمي

مشیي هیم خطیي    اين امر براي مدذ کییگدک  ک فرايید تدکين  ستور کار چه مایايي  ار ؟ اساساذ، فرايیید خیط  

کید. بلکیه بیشیتر بیه صیورت آ یوب نسیبي مییا  جوامیع         نوي نیست ک هم هویشه  ر مراحل تدريجي حرکت

 و . کییگدک  مدذ سطل  با ه را با نگري کر  تا سه جريا  جداگانیه را  ربرگییر :   مشي رقیب توصیع ميخط

کییم،  ر فویم میا ا  چرايیي توجیه     .  هر جريا  آ  طور که ذيالذ بحث مي42هاک سیاست 41هامشيخط ،40مسائل

 کید. ائل نسبت به برخي  يگر نقش ايفا مي ک ت به برخي مس

مشي بايد ابتدا تصديق کیید که آفريیا  خطمشي، نقشجريا  نخست جريا  مسئله است. براي کقوع تغییر خط

ترين راه براي اين که يک کضایت به نوعي مسئله تبديل  یو   نوعي مسئله  ر کضایت موجو  کجو   ار . کاضح

است. رکيدا هاي برجسته رکيدا هاي بسیار عوومي هسیتید کیه توجیه بیه يیک       43توسل به يک رکيدا  برجسته

 کیید. انگیز را طلب ميموضوع بحث

مشیي بیراي پیر اختن بیه     هیاي خیط  مشي است. ايیجا جايي است که بديل کمین جريا  کییگدک ، جريا  خط

به عیوا  جريیاني متشیکل ا     مشي را( جريا  خط116: 1995 وند. کییگدک  همسائل  ر حاذ ظوور ايجا  مي

ک میتظر به چیگ آکر   ا  « سیا ید»هاي متاد  کید که  ر آ  ايدهتوصیع مي« 44مشيسوپ اک یه خط»نوعي 

( اسیت. هیم   1972آفريیا   ک تید. سوپ اک یه  بیه سطل  با ه میتسب به کوهن، میارچ ک اک سین ه  جانب نقش

بیییي   وند ک میجر به نوعي فرايید غیرقابل پیشي ريخته ميمشي مشابوها  رک  سطل خطحلمسائل ک هم راه

  وند. مشي ميا  تغییر خط

                                                           
40Problems .  
41Policies .  
42Politics .  
43Focusing events .  
44 Policy primordial soup .  
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مشي، بیراي  مشي تصا في نیست. به گفته کییگدک   رک  جريا  خطهاي خط ر عین حاذ فرايید انتخاب بديل

( ا  طريیق  1 : مشي مرئي  ک جیبه موم کجیو   ار ها ا  سوپ اک یه به يک گزيیه خطفوم چگونگي حرکت بديل

 « 46پیوند  ا  »( ا  طريق 2ک « 45ها یاسايي بديل»

کر ي  ر میور  ايیده مرکیز گفتگیوي تغیییر      سومین ک جريا  نوايي مدذ کییگدک  جريا  سیاسي است. انديشه

( هیگام بحیث ا  جريیا  سیاسیي    1992مي ه« مشييا گیري خط»طور سوم گارتیر ک جونز ک هوین 47مشيخط

کید که آيا مسئله يک جايگاه پفيرنیده خواهید   تایین مي 48ظر کییگدک ، انتخابات ک مشرب ملياست. ا  ن مفید

 يافت يا خیر. 

براي تغییر « 49مشيپیجره خط»رسید( نوعي  وند هبه هم ميبه گفته کییگدک  کقتي اين سه جريا  هوگرا مي

ئله ک جريیا  سیاسیي پیجیره را بیا      تر آ  کیه، جريیا  مسی   کیید.  ر عین حاذ، موممشي ايجا  مي تابا  خط

کیید بايید   مشیي عویل میي   مشي که  ر جريا  خطکید. براي رخ  ا   تغییر چشوگیر، کارآفرين  يرک خطمي

« به هم پیونید  ا   »مشي  ار  را  ا ته با د. نقش کارآفرين خطتوانايي  یاسايي فرصتي که پیجره عرضه مي

تواند به سرعت ک بدک  اطالع قبلیي  ه ا ست که به گفته کییگدک ، ميجريانات سه گانه قبل ا  بسته  د  پیجر

 رخ  هد. 

مشیي پیچییده اسیت ک ايین کیه      به طور سا ه اظوار  ا ت که فرايید خط« مدذ سطل  با ه»کییگدک  با بسط 

ي امشي بیه عییوا   یبکه   مشي اثرگفارند.  ر عین حاذ، توصیع فرايید خطآکر هاي خطها  ر تایین رهتصویم

سا  . محدک يت مشابه فیرارکي بیوم گیارتیر ک    تر نويمشي نز يکپیچیده ما را به يک نظريه جامع ا  تغییر خط

ها هاي خاص، احتواذ تبديل  د  کضایتتواند  ر مور  کییگدک  نیز صا ق با د. آيا  اخصه( مي1993جونز ه

                                                           
45Softening up.  
46Coupling .  
گیري هستید که بوترين  کرنواها براي تحقق گفاراني که  ر پي يافتن يک محیط هامکا ( تصویممشيمشي ک خطهاي مدافع يک خط. فرايیدي براي گرکه47

 راي فوم بیشتر مقا ه ذيل را بخوانید هم(:  هد. بمشي را ارائه مياهداف يک خط

Sarah B. prralle (2003). Venue shoping, political strategy and policy change: the internationalization of Canadian 

Forest ideology. Hournal of public policy, 23: 3,233-600. 
48National Mood.  
49Policy window .  
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برخي  يگیر میجیر بیه پفيرنیدگي عویومي       مشي نسبت به هید؟ چرا برخي تصاکير خطبه مسائل را افزايش مي

مشي مید فرايید خط و ؟ با کجو  اين کییگدک  نیز مانید بوم گارتیر ک جونز مبیايي براي مطا اه نظامبیشتر مي

مشیي  مشیي ک تغیییر  یتابا  خیط    گرايي خطعرضه کر  ک ما را به نوعي چارچوب تبیین قدرتوید براي تدريجي

مشیي  پژکهیا  خیط  ا  پیشیوا  کر  که رکيکر  جريانات سه گانه ابزاري بیه  انیش  توتجویز کر .  ر حقیقت مي

 هايي انجام  هید. بییيمشي پیش هد تا هیگام رخدا  تغییر خطمي

 

 

 


