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 فصل هفتم

 مشی کند؟ اجرای خطمشی عمل میچگونه خط

متمرکز بودند: یکی مسئله تعیین آنچه  1مشیدو فصل پیشین بر دو  نتیجه پایانی مجزای یک زنجیره خط

مشی( و دیگری مسئله مشخص کردند آنچه انجام شده است )ارزشیابی بایستی انجام شود )تحلیل خط

ها و اقدامات وجود دارد که نتیجه پایانی اولی را به صورت علّی به ای از تصمیممشی(. بین این دو، مجموعهخط

 است. 4مشیو اثر خط 3بخشی به این فضای بین نیت دولتدر پی معنی 2جراهای ادهد. پژوهشدیگری پیوند می

 پذیرد. شود نه این که پایان میمشی با اعالم رسمی آنچه دولت انجام خواهد داد آغاز میاز نگاه اجرا، خط

ر تمشی، یا به بیان صحیحانگیز کلیدی برای مطالعات اجرا، مشخص کردن چگونگی عمل یک خطموضوع بحث

 کند، است. مشی عمل نمیمشی(، چگونه یک خطآمیز بودن مطالعات خط)با توجه به سوگیری غالباً شکست

 

 سه نسل مطالعات اجرا 

مشی است، ولی در این میان حوزه موضوعات ها در مطالعات خطترین عرصهاگر چه اجرا یکی ازپیچیده

تر است. تعاریفی که به طور مطالعه در حوزه اجرا سرراستمورد « 6مفهوم محوری»بر سر  5انگیز تعریفیبحث

( و 1990) 8(، فرمن5: 1983) 7ای ذکر شده عبارتند از تعاریف پیشنهادی به وسیله مازمانیان و ساباتیهگسترده

 :1995مشی متمرکزند. تعریف اوتول )آوردهای خطمشی و ره( که همگی بر شکاف بین نیت خط1995) 9اوتول
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مشی اشاره به پیوند بین ابزار نیت دولت و نتایج حاصل آن دهد اجرای خطخوبی است که نشان می ( معرف42

 دارد.

به معنای دقیق کلمه بحث ما از مطالعات اجرا بخش عظیمی از همان مبانی ارزشیابی فرایند را تحت پوشش قرار 

ضرورتاً  10مشردن( رسمی یا هدف خطشود که انتخاب )کدهد. مطالعات اجرا با تأیید این نکته آغاز میمی

کند. همان طور که مازمانیان و ساباتیه جهت انجام آنچه باستی برای تحقق هدف انجام شود را ارائه نمی

مشی( صرفاً نوعی اشاره به آنچه واقعاً به وسیله مؤسسه مسئول اجرای برنامه بایستی گویند فهم اهداف )خطمی

تأثیر آن نگی موفقیت آن به توفیق در ایجاد همکاری و تبعیت اشخاص تحتدهد و چگوانجام شود ارائه می

یابیم آور آن است که درمیبستگی خواهد داشت. علیرغم اهمیت واضح اجرا برای موفقیت یا شکست، نکته تعجب

 دند. نسبتاً نادر بو 1980و اوایل دهه  1970مطالعات اجرا )حداقل در جریان اصل علم سیاسی( تا اواخر دهه 

توان گفت که حوزه مطالعات اجرا سنتاً به سه نسل )و شاید نسل ( می1990و همکاران ) 11به تبعیت از گوگین

ها با تب و تاب بر سر احتمال های اجرا میان این نسلشود. داستان پژوهشچهارمی در حال ظهور( تقسیم می

های فکری ـ ذهنی ارزیابی معقول از چالشطور با نوعی شکستن شالوده و بلوغ ذهنی ـ فکری جدید و همین

رود یا خیر و نوید شود و با نوعی بحث مستمر در مورد این که آیا مطالعات اجرا به طرف جلو پیش میشروع می

دهد و بایستی یکجا کنار گذاشته سازد یا نوعی پایان مرگ فکری ـ ذهنی را نشان میاش را محقق میاصلی

 شود.

 

 اجرا: فهم اجرا مهم است نسل نخست مطالعات 

اجرا: انتظارات »(، 1973تردید نسل نخست مطالعات اجرا با کتاب پرنفوذ جفری پرسمن و آرون وایلداوسکی )بی

 ؛ آغاز شد. کانون تمرکز این کتاب تالش دولت فدرال برای ایجاد«شوندبزرگ در واشنگتن، در اوکلند اجرا می
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مشی خاص نبود ه واقع پرسمن و وایلداوسکی را برانگیخت نفس این خطشغل در شهر اوکلند بود. آنچه ب 3000

 مشی بود. بلکه شکست تماشایی آن در دستیابی به اهداف خط

شان تا حدی بهترین سناریوی کردند که کانون تمرکز مطالعه موردی( استدالل می1973پرسمن و وایلداوسکی )

مشی وجود داشت؛ نوعی توافق عمومی بر سر اهداف خط مشی بود. برای آغاز کار،موردی برای اجرای خط

 مشی نبود. ای در پی به خطر انداختن موفقیت این خطیافتهگونه ذینفع متشکل و سامانهیچ

مشی کامالً مشخص بود )هدف آن یک شهر، اوکلند در کالیفرنیا بود( و تحت کنترل یک کانون تمرکز خط

شد که به موفقیت آن متعهد بود. کمبود منابع وجود صادی( اداره میمؤسسه فدرال واحد )مؤسسه توسعه اقت

نداشت؛ منابع فراوانی برای حمایت از برنامه در دسترس بود و پول هنگفتی مصرف شد. با وجود این، این 

مشی به نحوی بسیار بد شکست خورد، مشاغل اندکی ایجاد کرد و سرخوردگی بیشتری را بر جای گذاشت. خط

هایی نظیر این شکست خوردند. آنچه آنها یافتند مبنایی مشیخواستند بدانند چرا خطوایلداوسکی میپرسمن و 

 برای رشد انفجاری مطالعات اجرا )آنچه از نظر آنها جالب نیامد( ایجاد کرد. 

درس محوری اتخاذی از پژوهش پرسمن و وایلداوسکی این بود که پیچیدگی اقدام مشترک و توأمان، مانع 

 لیدی اجرای اثربخش است. ک

( دریافتند که توافق گسترده بر سر نتایج غایی ضرورتاً به صورت توافق 1973برای مثال، پرسمن و وایلداوسکی )

مشی واحدی به معنای توافق آنها بر سر بهترین آورد یک خطآیند. حمایت همه طرفین از رهبر سر ابزار در نمی

تواند نگاه خاص خود داشته باشد، نه فقط در مورد هر مؤسسه دولتی می راه برای رسیدن به آن هدف نیست.

های مختلف نحوه انجام کارها بلکه در مورد کسانی که باید آنها را انجام دهند. سطوح مختلف دولت و مؤسسه

های بسیار مختلفی داشته باشند. دولت در همان سطح دولت ممکن است اولویت  
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مشی خاص ارزشمند است ولی چه بسا آن هدف را توافق کنند که هدف یک خط اگر چه همه ممکن است نوعاً

گذاری کنند. پرسمن و وایلداوسکی دریافتدن که هر چه مصوبات بیشتری باید به منظور به صور متفاوتی اولویت

ین نقطه، انجام اقدامی صادر شود احتمال بیشتری وجود دارد که آن اقدام نتواند اجرا شود. برای کمّی کردن ا

شدند و هفتاد توافق پرسمن و وایلداوسکی مثالی ارائه کردند که در آنجا سی نقطه تصمیم باید روشن می

 95شدند. پرسمن و وایلداوسکی با فرض احتمال ضروری جداگانه قبل از تصویب و اجرای اقدام معین می

ه یک طرح پیشنهادی زیر حمالت درصدی هر مصوبه برای هر نقطه توافق، محاسبه کردند که احتمال اینک

(. به عبارت دیگر هنگام 106ـ107: 1973است ) 000395/0بوروکراتیک قرار گیرد و به صورت واقعی اجرا شود 

 گیری پراکنده شانس انجام کارها پایین است. سروکار داشتن با یک سیستم تصمیم

مشی عمومی متذکر های خطر مورد نظریهتر از نوشتن یک کتاب ددرثیک و خصوصاً پرسمن و وایلداوسکی مهم

داشت مند از علت و معلول در اجرا امری ممکن و میسر است. این نکته اشاره میشدند که ایجاد نوعی فهم نظام

مشی برای های عمومی اجرا قابل ساخت هستند و تصور ایفای نقش ارزشمندتر علوم خطچارچوب

تواند از طریق تواند سخت باشد. یک نظریه عمومی از اجرا میآمیز میگذاری دموکراتیک موفقیتمشیخط

گذاری دموکراتیک مشیتر ساختن خطمشی یا یک برنامه، اثربخشهای تفصیلی برای اجرای یک خطاستقرار گام

های جدید کمک کند. این کار دقیقاً نوعی از ایفای نقش مشی اوکلند و شهرکبه جلوگیری از تکرار شکست خط

، مسابقه اصلی 1970مشی ترسیم کرد. در انتهای دهه مشی بود که السول برای حوزه مطالعات خططعلوم خ

مشی مند از چگونگی کار و نحوه عمل خطمشی ساخت نوعی چارچوب عمومی اجرا، یعنی فهمی نظامعلوم خط

 بود. 

 مطالعات نسل دوم: فهم اجرا پیچیده است

های مهمی )در روش اجرا( ایفا کردند ولی از موانع کلیدی متعددی رنج نقشمطالعات اجرای نسل اول، 

ترین مانع این بود که مطالعات موردی محدود به زمان و مکان بودند. این مطالعات جزییات متعدد بردند. مهممی
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ند ولی و فهم عمیقی در مورد نحوه کار )یا غالباً کار نکردن( یک برنامه خاص در زمان خاص فراهم کرد

 ها در بسترهای دیگر تعمیم داده شوند. مند به دیگر برنامهتوانستند به صورت نظامنمی

مشی به مسائل اجرا، نسل دوم مطالعات با در نظر گرفتن این موانع و معطوف شدن توجه کامل مطالعات خط

فرایند اجرا تغییر جهت های عمومی های خاص به ساخت نظریهمشیاجرا، کانون تمرکز خود را از بررسی خط

( اثر یوگن بارداخ بود. 1977« )12بازی اجرا»های عمده برای ساخت چنین چارچوبی داد. یکی از نخستین تالش

این مطالعه نقدی بسیط از درثیک و پرسمن و وایلداوسکی به عنوان نقطه پرش به ساخت فهم عمومی از اجرا را 

 در پیش گرفت. 

ها بود. او از استعاره ای از بازیبندی اجرا در قالب مجموعهخشی اجرا از طریق طبقه( در پی معناب1977بارداخ )

گران بر بازیگران درگیر در اجرا؛ منافعی که در پی کسب آنند؛ قواعد حاکم بر بازی استفاده کرد زیرا توجه تحلیل

بود. بارداخ مانند درثیک و پرسمن و  آورند، متمرکزها و منابعی که با خود میها، استراتژیبازی آنها؛ و تاکتیک

اثر »کرد که چهار شود، متمرکز بود. او استدالل میمشی میوایلداوسکی بر آنچه در اجرا باعث شکست خط

( انحراف اهداف 2( انحراف منابع؛ )1تواند در فرایند اجرا رخ دهد: )بنیادی وجود دارد که می« 13آورزیان

 سازی انرژی شخصی و سیاسی. ( پراکنده4کنترل؛ و )( مقاومت در برابر 3مشی؛ )خط

خیزد که های دولت برمیهای مؤسسهکرد. بازی بودجه از مشوقمنابع را منحرف می« 14بازی بودجه»برای مثال 

ها طول بکشد تا خود را نشان تواند سالمشی ملموس که میآوردهای خطکنند. برخالف ره« پول جابجا»باید 

مدت مورد استفاده قرار گیرند. مصرف پول های ارزیابی کوتاهتوانند به عنوان سنجهی عمومی میهادهد، هزینه

مشی شود، حتی اگر به وضوح روشن نیست چه، چرا یا چگونه اهداف غایی خطدهد که چیزی انجام مینشان می

)به وسیله پرسمن و را پشتیبانی خواهد کرد. بارداخ خاطر نشان کرد که در پروژه ایجاد شغل اوکلند 

های خاص ایجاد شغل تزریق مطالعه شد( که مؤسسه توسعه اقتصادی منابع را درون پروژه 1973وایلداوسکی، 

                                                           
12The Implementation Game .  
13ects Adverse eff.  
14Budget game .  
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مند ارزیابی شده بودند طوری که چنین کاری برای اهداف مدنظر ها به صورت نظامکرد نه چون آن برنامه

 ند که آماده انجام بودند، اجرا شدند. هایی بودها، پروژهبهترین باشند بلکه چون آن پروژه

ای که بندی الگوهای رفتاریدید. او از طریق طبقهبه طور خالصه، بارداخ اجرا را به عنوان بسط سیاست می

های دولت، مشاهد شده همواره درون و بین بازیگرانی که مسئولیت اصلی اجرا را بر عهده دارند، یعنی بوروکراسی

چینی و دوز و کلک کبود. ی نظم و سامان نظری از این جهان پیچیده مذاکره، دسیسهبود در پی ایجاد نوع

مشی وجود دارد. نخست کردند که سه نگاه اساسی به اجرای هر برنامه یا خطمازمانیان و ساباتیه استدالل می

یا  17مونینامیدند. دوم، نگاه پیرا 16گذار اصلیمشییا نگاه خط« 15مرکز»نگاهی که آنها آن را نگاه 

کند. در نهایت، نگاه مشی را به عمل تبدیل میتر که رفتار آنها به طور واقعی خطهای سطح پایینبوروکراتیک

 مشی یا برنامه بر آنها متمرکز است. یا افرادی که خط« 18گروه هدف»

دیل نیت یک مشی رسمی، و تبای باال ـ پایین است. هدف اجرا تحقق اهداف خطاز نگاه مرکز، اجرا پدیده

انگیز مشی رسماً اختیار شده به عمل است. آنگاه از نگاه مقامات یا نهادهای سطح باال، موضوعات بحثخط

کلیدی مجاب کردن مقامات و نهادهای سطح پایین برای عمل به طریقی همساز با آن نیت است. از نگاه پیرامون 

را در این مورد است که چگونه کارکنان دولت و نهادهای ـ نگاه بنیادی در پیش گرفته شده به وسیله بارداخ ـ اج

های جدید تزریقی یا ها و برنامهمشیهای وارده بر محیط که ناشی از معرفی خطتر خود را با شوکسطح پایین

مشی بر دهند. از نگاه گروه هدف، اجرا به چگونگی تأثیر خطاعمال شده به وسیله سطوح باالتر است انطباق می

انسان اشاره دارد )یعنی آیا خدمات عرضه شده، برای مثال، به وسیله یک برنامه آموزش شغلی واقعاً  زندگی

 دهد؟دورنمای اشتغال جمعیت هدف را بهبود می

                                                           
15Center .  
16Initial policy marker .  
17Periphery .  
18Target group .  
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بندی آنها به مبندی از متغیرهای مستقل مؤثر بر فرایند اجرا را از طریق طبقهمازمانیان و ساباتیه معنای نظام

 ، توانایی مصوبه قانونی برای ساختاردهی اجرا و19پذیری مسئلهلق کردند: مدیریتدرون سه طبقه کلی خ

پذیری مسئله به مسئله اجتماعی مورد توجه رسمی (. مدیریت20ـ42: 1983متغیرهای غیرقانونی مؤثر بر اجرا )

 ت. تر اسمشی اشاره دارد. نتیجه آن که حل برخی از مسائل اجتماعی نسبت به برخی دیگر آسانخط

پذیری توانایی مصوبه قانونی برای ساختاردهی اجرا متکی به مجموعه دیگر متغیرهای کلیدی مستقل از مدیریت

مشی رسمی مسئله است. نخستین و مهمترین نکته، انتقال اهداف روشن و منطقی است؛ اجرای یک هدف خط

نظریه علّی رسمی پیونددهنده اگر کسی مطمئن نباشد آن هدف چیست غیرممکن است. در ثانی، باید نوعی 

مشی بدون فهمی بنیادی از مشی وجود داشته باشد. تحقق اهداف خطمشی به اهداف مطلوب خطاقدامات خط

بینانه است. متغیرهای دیگر مندرج در این طبقه تخصیص آوردهای مطلوب را موجب خواهد شد غیرواقعآنچه ره

مشی و تعیین خطوط روشن های اجرای خطی از مؤسسهمنابع مالی مکفی، به کارگیری مجموعه مناسب

 هماهنگی و کنترل میان بازیگران اجرا است. 

 متغیرهای غیرقانونی شامل حمایت مردمی و رهبری و شایستگی متولیان اجرا است. 

های نظری جامع فرایند اجرا است ( برجسته است نه چون یکی از چارچوب1983نظریه مازمانیان و ساباتیه )

کند که مطالعات اجرای نسل دوم هرگز به طور کامل حل بلکه چون دو موضوع بسیار کلیدی را برجسته می

. روشن نبود یا نیست که چه نگاهی )مرکز، پیرامونی، جمعیت هدف یا ترکیب آنها( 21و پیچیدگی 20نکردند: نگاه

دیگران در پی پیشنهاد روابط علّی  بهترین نقطه آغازین برای ساخت نظریه اجرا است. مازمانیان و ساباتیه و

 تاباند. پذیری هستند که رویکرد باال ـ پایین را که دوستدار نگاه مرکز است برمیمند و آزموننظام

مشی سطح خیابان است و تقدم نگاه مرکز به برای طرفداران رویکرد پایین ـ باال، محل واقعی اجرای خط

پژوهان این استدالل را مطرح رائه خدمات عمومی است. تعدادی از دانشپیرامون، نادیده گرفتن واقعیات عملی ا

                                                           
19Tractability .  
20Perspective .  
21Complexity .  
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در  22های سطح خیابان  است، باید نقش آنها در مرحله مرکزاند که چون اجرا در نهایت متکی به بوروکراتکرده

 ای از فرایند اجرا را مدنظر قرار دهند. هر نظریه

داران رویکرد پایین ـ باال را تأیید کردند ولی کماکان نسبت به اگر چه طرفداران رویکرد باال ـ پایین نکات طرف

تاختن یک نگاه به دیگری مقاومت وجود داشت. طرفداران رویکرد باال ـ پایین در تالش بودند تا مشخص سازند 

مشی رسمی را به واقعیت تبدیل کرد؛ کانون تمرکزشان بر چگونگی تبدیل نیت توان اهداف خطچگونه می

خواستند مشی رسمی( بود. طرفداران رویکرد پایین ـ باال نمیبه صورت اقدام )بعد از تعیین اهداف خطمشی خط

مشی اجرا چنین محدود شود. آنها در پی تزریق نگاه جمعیت هدف و پیرامونی درون همه مراحل فرایند خط

ود. طرفداران رویکرد باال ـ پایین نگرانه در نظر گرفته شکردند که اجرا باید به صورت کلیبودند؛ استدالل می

های انتخابی مجریان آورد متمرکز بودند در حالی که طرفداران رویکرد پایین ـ باال بر رفتار و گزینهبیشتر بر ره

 متمرکز بودند. 

ل بحث باال ـ پایین در برابر پایین ـ باال هرگز به طور کامل حل نشده است، اگر چه هر دو طرف رویایی نگاه مقاب

هایی چند از جانب افرادی نظیر ساباتیه کنند و چیزی مانند یک آتش بس اعالم شده است. تالشرا تأیید می

( برای ترکیب دو رویکرد صورت گرفته است. با 1995، 24؛ متلند1985، 23، نگاه کنید به المور1988و  1997)

وجود این آشتی کامل دو دیدگاه محقق نشده است. تعداد اندکی از طرفداران رویکرد باال ـ پایین این ایده را که 

طور تعدائد معدودی از طرفداران کنند رد کردند، همینهای سطح خیابان نقش کلیدی در اجرا ایفا میبوروکرات

اند نوعی عامل مهم مشی که به صورت رسمی اختیار شدهد پایین ـ باال این ایده را که تحقق اهداف خطرویکر

 برنده اجرا است رد کردند. پیش

توانست چالش پذیر، چالش محوری مطالعات نسل دوم بود، آزمون آنها میهای تعمیماگر ساخت چارچوب

 محوری مطالعات نسل سوم را ثابت کند. 

                                                           
22Center stage .  
23Elmore.  
24Matland .  
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 ت نسل سوم: فهم اجرا ... غیرممکن است مطالعا

( نسبت داده 1990تقسیم سیر تطور مطالعات اجرا به سه نسل مجزا معموالً به ملکولم گوگین و همکارانش )

ای برای بلوغ مثمر ثمر حوزه اجرا دیدند. آنها در های انتهای قرن بیست و یکم را مرحلهشود، کسانی که دههمی

گیری تجربی داشته توانست جهتقلم فرسایی کردند و نسل سوم مطالعات اجرا که می 1980بخش انتهایی دهه 

بینی کردند. های علّی بلکه بر آزمون دقیق استوار باشد را پیشباشد و کانون تمرکز آن نه فقط بر تدوین فرضیه

ر رویکردش به صرفاً علمی شدن نسبت به دو نسل قبلی د»به اعتقاد آنها، هدف محوری مطالعات نسل سوم 

 « مطالعه اجرا است

تردید، این امر امیدهای زیادی برای مسیر حرکتی مطالعات اجرا در پی داشت. گوگین و همکارانش معتقد بی

به احتمال زیاد بر اساس کانون تمرکزش روی »تواند می 1990مشی عمومی در طی دهه بودند مطالعات خط

(. این امر دقیقاً محقق نشد. در حقیقت 9: 1990« )ید عصر اجرا باشداحتماالً با 1990اجرای تعریف شود. دهه 

هایی برای مرگ در این یک دهه، چند شخصیت پیشتاز در حوزه اجرا )از جمله گوگین و همکارانش( مرثیه

پژوهان که مرگ کم و بیش اعالم شده آن را اعالم مطالعات اجرا منتشر کردند و بر بازشناسی آن برای دانش

(. چه 2002؛ دلئون و دلئون، 1999؛ دلئون، 1998بودند، اصرار کردند )نگاه کنید به لستر و گوگین،  کرده

 اتفاقی رخ داد؟ 

مسئله محوری )اگر چه به صورت کامل در آن زمان فهم نشد(، ولی قبالً به وسیله مازمانیان و ساباتیه کشف 

/ پایین ـ باال فرو نشانیده شد، پیچیدگی محض  شده بود. به محض آن که آشفتگی بحث و جدل باال ـ پایین

پذیر ظهور کرد. تنها فرایند اجرا به عنوان شالوده متزلزل اما اصلی برای هر گونه چارچوب مانع و جامع و تعمیم

گیری مفهوم نبود )اگر چه اینها به حد کافی سخت بودند(، تعداد انگیز، طرح پژوهش و اندازهموضوع بحث

( و نسل 1983ها نظیر چارچوب پیشنهادی مازمانیان و ساباتیه )انگیز اصلی بود. چارچوبع بحثمتغیرها، موضو

( تالش کردند معنای مانعیت و 1990سومی دنباله آن نظیر چارچوب پیشنهادی به وسیله گوگین و همکاران )
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  اساسی اجرا باید صبغههای نظری برای دربرداشتن همه عناصر ظاهراًجامعیت از اجرا را ایجاد کنند. چارچوب

های خوب از این نوع چارچوب در تعدادی مطالعه است که علیرغم عدم تناسب تقویمی، علّی داشته باشند. نمونه

 با ایده مطالعات نسل سومی اجرایی گوگین و همکارانش متناسب است. 

چارچوب بر فرضیه انسجام ( است، وی به جای تمرکز بر آزمون کلیت 1989) 25نمونه خوب اثر دبورا مک فارلن

مصوبه قانونی متمرکز بود. در چارچوب مازمانیان و ساباتیه، توانایی مصوبه قانونی برای ساختاردهی اجرا، هفت 

 ( منابع مکفی؛ 3( نظریه علّی مکفی؛ )2( اهداف روشن؛ )1عنصر ویژه انجام مصوبه قانونی را مشخص کرد: )

( تعهد 6کردند؛ )هایی که از اجرا حمایت میاعد تصمیم برای مؤسسه( قو5های اجرا؛ )( یکپارچگی مؤسسه4)

مشی. آنچه مک ( مشارکت رسمی به وسیله ذینفعان حامی اهداف خط7مشی؛ و )های اجرا به اهداف خطمؤسسه

بینی کرد علمیاتی سازی هر کدام از این مفاهیم و ارزیابی تجربی توانایی آنها برای پیشفارلن جستجو می

 های اجرا بود. مشی مؤسسههای خطدهستا

ها مؤید فرضیه انسجام مصوبه قانونی و در نتیجه مؤید چارچوب مازمانیان و ساباتیه بود. در به طور خالصه، یافته

هایش عین حال، نکته مهم، سوای توجه به اهداف حاضر، هشدارهای مک فارلن بود که به دقت در مورد یافته

 گفته بود. 

مند نظریه و آزمون دهی دقتسوم به علت فقدان تالش سقوط نکرد. انرژی قابل توجهی روی شکل یقیناً نسل

های اجرای شکل گرفته در مطالعات نسل دوم، بلکه در تجربی صرف شد ولی نه فقط در معنای آزمون چارچوب

 ظریه اصیل ـ وکیل. محور نظیر نظریه بازی و نهای اقتصادیها، خصوصاً چارچوباستفاده از دیگر چارچوب

کند؟ پایان یافت. مشی چگونه کار میخط»بخش به سؤال اصلی مطالعات نسل سوم با پاسخی کم و بیش رضایت

( 1996آید. بعضاً حتی پاسخ بدتر از این بود. به گفته لین )می« من واقعاً مطمئن نیستم»پاسخ اجمالی به نظر 

مشی در عالم واقع بیشتر برخاسته از شانس بود تا طرح، بلکه ل خطنه تنها تفاوت بین نحوه کار اجرا و عدم عم

                                                           
25Deborah McFarlane .  
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آمیز غالباً اجرای موفقیت»مشی: زا باشد تا مایه کمک به اجرای خطیک طرح دقیق ممکن است بیشتر آسیب

 « تصادفی است، اگر چه اجرای شکست خورده نتیجه طرح است

 

 نسل چهارم 

ای فراروی پروژه نسل سوم استوار نبود. به طرقی متعدد، مطالعات اجرا همطالعات اجرا به طور کامل بر دشواری

( در پی بازاندیشی 1995) 26گشت. برای مثال، ریچارد متلندصرفاً بیشتر به نگاه نسل دوم )یا حتی اول( برمی

یرهای بندی یک تبیین جامع از اجرا بود. او به جای مشخص کردند روابط علّی بین متغایده کلی چگونگی سرهم

بندی اجرا نوعی رویکرد بیشتر شبیه به رویکرد برداخ در پیش گرفت. در عین حال خاص با جستجوی طبقه

( برای 1964شناسی کامل شبیه آنچه تئودور الوی )ها در پی نوعی گونهمتلند به جای توصیف مجموعه از بازی

 مشی به عنوان یک کل ارائه داد برآمد. بندی خططبقه

( کانون تمرکز محوری مطالعات نسل دوم یعنی بحث رویکرد باال ـ پایین / 1964آغازین مفهومی متلند )نقطه 

متغیر وابسته مناسب »پایین ـ باال به اجرا بود که کماکان بسط پیدا کرده بود. به جای تالش برای حل مسئله 

به کانون تمرکز جوهری دو نحله  وی نوعی گام به عقب در پیش گرفت و« )یا شیوه مناسب( چه بایستی باشد

کرد که طرفداران رویکرد باال ـ پایین و پایین ـ باال تمایل دارند دو نوع مختلف نگاه کرد. او استدالل می

ها همراه با سطح باالی ابهام و تعارض تکیه داشتند؛ چنین مشیمشی را مطالعه کنند. پایین ـ باالها بر خطخط

های سطح خیابان بود. طرفداران مشی به بوروکراتهای کلیدی خطویض تصمیمهایی اثر طبیعی تفمشیخط

ها اثر مشیشدند؛ این خطهای همراه با ابهام و تعارض کمتر میمشیرویکرد باال ـ پایین بیشتر جذب خط

موفق اجرای « 27هایتغییریهم»طبیعی روشن ساختن آنچه باید انجام شود و رهایی پژوهشگران برای تمرکز بر 

                                                           
26Metland.  
27Covariates.  
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)یا ناموفق( بود. متلند به جای یک طرفه به قاضی رفتن، دو رویکرد را ترکیب کرد و رویکردهای اجرای متفاوت 

 سازی کرد. بر اساس سطوح نسبی تعارض و ابهام را مفهوم

بر این رویکرد منجر به نوعی ماتریس دو در دو از رویکردهای اجرا شد: چهار خانه، هر کدام بازنمای نوعی اجرا 

ای برای رویکرد مشی همراه با ابهام و تعارض کمتر نسخهاساس سطوح تعارض و ابهام است. برای مثال یک خط

های مجری به طور نامید(. در این حالت مؤسسه« 28اجرای اداری»آرمانی باال ـ پایین به اجرا است )متلند آن را 

و مخالفت اندکی در مورد ابزار یا نتایج غایی  دانندواضح آنچه باید انجام شود و چگونگی انجام آن را می

 مشی وجود دارد. خط

هایی همراه با ابهام و تعارض باال قرار داشت که بیشتر با نگاه پایین ـ باال بود. در مشیدر طرف دیگر طیف، خط

دهای آوردر سطح محلی نامید که ره« 29قوت ائتالفی»( آن را 1995ها، حالتی است که متلند )این وضعیت

های بسیار متفاوتی از اهداف های مختلف ایدهکند. وقتی ابهام و تعارض باالست، گروهمشی را تعیین میخط

برد، مشی )یا چه بایستی باشند( دارند. نگاه هر گروه که در سطح محلی غالب شود فرایند اجرا را به پیش میخط

آورد های مختلف وجود دارد. در این مورد، رهمشی میان شهرآوردهای خطیعنی نوسان قابل توجهی در ره

مشی به عنوان یک متغیر وابسته کمتر اهمیت دارد زیرا متکثر است، به جای آن که منفرد و تکی باشد. خط

برد و در نتیجه مشی را به پیش میآوردهای خطعامل کلیدی رفتار مجریان است؛ رفتار آنهاست که نوسان در ره

 کلیدی برای فهم است.  نوسان در رفتار عنصر

( نوعی رویکرد ماتریس مشابه پیشنهاد و استدالل کردند که اجرای 1988جیمز لستر و ملکولم گوگوین )

طور که قبالً ذکر ( همان1995رود. الورس اوتول )آمیز از طریق تعهد دولت و ظرفیت نهادی به پیش میموفقیت

( در 1997) 30ها را در پیش گرفت. دنایس شبرلبا برخی موفقیتشد، نگاه انتخاب عقالیی به بررسی اجرا همراه 

مشی بود. مند بر مبنای سطوح اعتماد و مشارکت میان متولیان رسمی اجرای خطپی خلق نوعی چارچوب نظام

                                                           
28Administrative implementation .  
29Coalitional strength .  
30Denise Scheberle .  
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افزایند. ها چیزی به پیشرفت انبوهشی نمیپژوهان مدعی بودند این تالشدر عین حال، تعدادی از دانش

 شدند ولی در دستیابی به نوعی فهم مانع و جامع از اجرا یکپارچه نبودند.روی هم تلنبار می های نظریبینش

های قرن جدید، تعدادی از افراد پیشتاز در پژوهش اجرا در پی رونق دادن به آنچه آن را دستور کار نزدیکی

 خواندند برآمدند. پژوهشی گل سرسبد می

چه چیزی برای اجرای »شوند، کسانی که سؤال ( می2002دلئون و دلئون، این افراد شامل پیتر و لیندا دلئون )

( دارد که با ارائه یک مقاله 1998طور اشاره به لستر و گوگین )را مطرح کردند و همین« مشی رخ دادخط

به را مجدداً به اهتزاز درآوردند و به این طریق « عقب از آینده»برانگیزاننده پرچم نسل سوم را تحت عنوان 

مطالعات اجرا حیاتی نو بخشیدند. لستر و گوگین مطالعات اجرا را بر اساس این که دیدگاه مثبت یا منفی از 

تداوم پژوهش اجرا داشتند یا خیر و بر اساس این که معتقد به اصالحات چشمگیر مورد نیاز در نظریه اجرا بودند 

 یا خیر به چهار نحله بارز تقسیم کردند. 

تقسیم شدند، کسانی که معتقد « 31شکاکیون»به تداوم پژوهش اجرا دیدگاه منفی داشتند به کسانی که نسبت 

ای نیاز است و های اجرا، تغییرات مفهومی و نظری عمدهجلو پژوهش بودند برای پیشرفت رو به

ز خواستند پژوهش اجرا به سبک فعلی قطع شود و این بخش کلی اکسانی بودند که می» 32دهندگانخاتمه»

لقب گرفتند که « 33کنندگانآزمون»مشی از نو تجسم شود. کسانی که دارای دیدگاه مثبت بودند فرایند خط

، «34طلباناصالح»های فعلی نظیر مازمانیان و ساباتیه بودند؛ و خواهان تداوم آزمون دقیق تجربی چارچوب

فرموله کردن نظری و کار تجربی بیشتری  کسانی که کماکان به نوید اولیه پژوهش اجرا متعهد بودند ولی نیاز به

 دیدند. را ضروری می

طلبان قرار دادند و در پی تجدید قوای سپاه نسل سوم برای حمله ( خود را در نحله اطالح1998لستر و گوگین )

 فکری ـ نظری پایدار برآمدند. 

                                                           
31Skeptics .  
32Terminators .  
33testers .  
34Reformer .  
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های رویکرد باال ـ ستداللانداز نسل سوم لستر و گوگین و در تقابل با ادلئون به جای دنبال کردن چشم

 (. او استدالل1999و  2000ای از رویکرد پایین ـ باال را در دستور کار خود قرار داد )تر، دفاعیههای سنتیپایین

شد اگر بر اساس مسیر نسل سوم یا باال ـ کرد که پژوهش اجرا در حقیقت دچار نوعی مرگ نظری ـ فکری می

زمان اهمیت حیاتی اجرا برای ارائه اثربخش کاالها و خدمات عمومی توجه رفت اما در آن پایین به پیش می

های پروژه عقالیی وینتر یا میر از نوعی مشی را جلب کرد. در عین حال، به جای شیوهپژوهان خطجدی دانش

 د. کرهای دموکراتیک دارد دفاع میگراتری که تأکید بیشتری بر توجه به همگان و ارزشرویکرد فرا اثبات

 

 

 


