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 فصل هشتم 

 مشی های چه کسانی؟ طرح خطارزش

ای مشی بحث قابل مالحظهها در شیوه و شناخت مطالعات خطبا وجود این اگر چه بر سر نقش مناسب ارزش

به  1محور است. اگر سیاستمشی عمومی فی نفسه ارزشوجود دارد که خطوجود دارد ولی این توافق کلی 

تخصیص و توزیع آن »مشی عمومی تجلی ابزارهای تعریف شود، آنگاه خط« هاتخصیص مقتدرانه ارزش»عنوان 

های چه کسانی به وسیله قدرت (. اما واقعاً ارزش2: 1997؛ اشنایدر و اینگرام، 1953)ایستون، « هاستارزش

مشی عمومی است که شود؟ این سؤال، سؤال اصلی و محوری مطالعات خطاجبار حکومت تأیید و تصویب می

 معطوف به قلب روابط قدرت درون جامعه است. 

مند محتوای مشی است که معطوف به بررسی نظامه مطالعات خطنوعی قالب چترگونه برای حوز 2مشیطرح خط

مشی به جای شناسایی هدف )یا مسئله( و تالش برای ارزیابی پژوهان طرح خطمشی است. دانشجوهری خط

مشی خط« 3معماری»یا « نقشه اصلی»چه چیزی انجام شود یا چه چیزی بایستی انجام شود، در جستجوی 

آوردهای مورد تواند اطالعاتی در مورد چرایی تحقق یا عدم تحقق رهرایند طراحی میمشی و فهستند. طرح خط

سازد که چه کسانی قدرت سیاسی، یعنی توانایی داشتن نظر خاص ارائه دهد ولی بیشتر این نکته را آشکار می

 ندارند؟های حمایت شده به وسیله قدرت اجبار دولت را دارند و چه کسانی ای مرجح از ارزشمجموعه

مشی بر مبنای ها در مورد طرح خطمشی مدعی است که تصمیمگرا نسبت به فرایند خطدیدگاه کلی عقالنیت

مشی و شهروندان با استفاده از معیارهای های بالقوه با مسائل تعریف شده استوارند و بازیگران خطحلمقایسه راه

لوحانه و ها را سادهفرض، این گونه پیش4مشیطرح خط دهند. نگاههایی واکنش نشان میمشابه به چنین تصمیم

شوند قرائن به صورت ذهنی و گزینشی استفاده می«( عینی)»ترین بیند. در عرصه سیاسی، حتی علمیناقص می

                                                           
1. Politics  
2. Policy design  
3. Architecture of policy  
4. Policy design perspective  



 

3 
 

های از پیش تعیین شده سیاسیون در مورد جهان و نحوه کار آن فرض)گرایش چنین است( و وقتی از پیش

ها قرار گرفته رد فرضشوند و وقتی فراروی این پیشد حمایت قرار گرفته و پذیرفته میکنند، مورحمایت می

مشی، حتی وقتی پذیر در مورد خط(. یک ادعای عینی یا حداقل ابطال1997شوند )ای. اشنایدر و اینگرام، می

مشی است ن برخاسته از خطگیرد؛ غالباً این عالئم نمادیشوند در مرتبه دوم توجه قرار میوارد عرصه سیاسی می

ای، برای مشی(. تصمیم در مورد چنین خط1990شوند )ادلمن، تر میمشی جذابکه نسبت به واقعیات خط

پرست مثال، از مسائل بلکه بیشتر به وسیله بار نمادین و عاطفی آنچه در زمان تهدید جدی امنیت ملی یک وطن

 شود. دهد، ساختاردهی میمعنا می

مشی مشی، این ابعاد نمادین و عاطفی صبغه بسیار روشنگرانه در مورد اهداف واقعی خطگاه طرح خطبر اساس ن

مشی ابالغ شده، فاصله داشته عمومی دارند که ممکن است از اهداف رسمی که به طور واقعی به وسیله خط

مشی، کانون ر طرح خطهای مستتر دکنند که ارزشمشی استدالل میپژوهان طرح خطباشند. در حقیقت دانش

مشی مستترند و مقامات منتخب و ها در طرح خطدهند. ارزشتمرکز تنازع سیاسی را انعکاس می

 کنند. ها برای تأمین یا حفظ قدرت سیاسی استفاده میگذاران از این ارزشمشیخط

مشی م طراححی خطها و نمادها برای کسب مزیت خود هنگاتوانایی مقامات منتخب برای استفاده از ارزش

های مشی جذب کرده است. برخی به تبیین تفاوتپژوهان را به مطالعه طرح خطعمومی، تعدادی از دانش

ها گذاری را عامل مؤثری در این نابرابریمشیسیاسی، اجتماعی و اقتصادی عالقمندند و ساختار زیربنایی خط

برابرطلبی، تنوع، مشارکت( درون فرایند های خاص )بینند. دیگران به تالش برای تزریق ارزشمی

هایی که آنها در جریان اصلی شیوه گذاری عالقمندند. کماکان برخی دیگر به واکاوی تعارض بین ارزشمشیخط

مشی عمومی باشند، های دموکراتیکی که معتقدند بایستی محور خطبینند و ارزشهای علم اجتماعی میو نظریه

های چه کسانی زند یک سؤال پژوهشی محوری است: ارزشینها را به هم گره میمندند. آنچه همه اعالقه

های ماهوی در طرح طور ارزشها و همینبرند؟ این فصل نقش این گروهمشی عمومی را به پیش میخط

 های هدف را واکاوی خواهد کرد. ها بر گروهمشی و چگونگی باور به تأثیر این ارزشخط
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 مشی عینیطرح خط

مشی عمومی شامل دارد. از حیث تجربی، محتوای خط« 5مشی عمومیمحتوای خط»مشی اشاره به رح خطط

های آن را مشی را دریافت یا هزینههای قابل مشاهده زیر است: جمعیت هدف )شهروندانی که مزایای خطویژگی

 6هاها، خردمایهننده اقداممشی، قواعد حاکم یا محدودکهای توزیع شده به وسیله خطکنند(، ارزشتحمل می

مشی زند. محتوای خطهایی که منطقاً همه اینها را سرجمع به هم گره میفرضمشی( و پیش)توجیه خط

گذاران مدنظر قرار مشیپذیر است ولی به صورت عینی از جانب شهروندان و خطعمومی اگر چه مشاهده

مشی بر تفاسیر ر حقیقت، فرایند چیدمان محتوای خطگیرد و نه هم بر مالحظات عقالیی استوار است. دنمی

هایی مشی هستند، ارزشبسیار ذهنی استوار است. تفاسیر کسانی که توجیهاً مستحق هزینه یا مزایای یک خط

بایست به وسیله قدرت اجبار حکومت حمایت شوند و کسانی )یا چه( که بایستی آزادی عملشان ارتقاء که می

 ها شکوفا شوند. شود تا آن ارزشداده شده یا محدود 

گونه راهی برای تصور ( این ادعا را مطرح کرد که هیچ1990« )8ساخت منظره سیاسی»در کتاب  7میورای ادلمن

 مشی وجود ندارد. هیچ چیزی در جهان سیاسی عینی نیست؛ همه واقعیات ذهنی هستند. خط

تحت عنوان  1964سیاست را در کتابش در سال  مشی واالذهانی خطادلمن نخستین بار مضمون ماهیت بین

نوشت که از آن  10انتخاب کرد. در اینجا ادلمن برای نخستین بار از شیوه رایزنانه 9های نمادین از سیاستاستفاده

کنند. از آن زمان، مشی عمومی استفاده میها را برای طراحی خطگذاران نمادها و روایتمشیطریق خط

ترین اند. برجستهمشی را متذکر شدهگذاران برای دستکاری فرایند خطمشینیز توانایی خطپژوهان دیگری دانش

( استدالل 1980مشی عمومی )ها و خطها اثر فرانک فیشر است. فیشر در کتاب سیاست، ارزشاین پژوهش

ومی به مشی عمگذاران هنگام طراحی خطمشیمشی مستترند و خطها درون فرایند خطکند که ارزشمی
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مشی بر ها در مورد تعریف مسئله، انتخاب بدیل و ارزشیابی خطشوند. تصمیمهای خاصی متوسل میارزش

 ها استوار هستند. ها و تفاسیر ذهنی از آن ارزشاستفاده سنجیده از ارزش

ر است. هایی در مورد این که چه کسانی، چه چیزی، چه زمانی و چگونه دریافت کنند استواسیاست بر برهان

کند و نحوه تعریف مسئله و انتخاب مشی سرایت میها به فرایند خطفیشر و فارستر نوشتند که این استدالل

گران از زبان برای گذاران و تحلیلمشیدهد. خطگذاران را تحت تأثیر قرار میمشیهای مسائل توسط خطحلراه

مشی ا متناسب است به جای آن که نوعی طرح خطمشی آنهکنند که با طرح خططراحی واقعیتی استفاده می

کنند که تعریف مسئله تابع طراحی کنند که با واقعیت متناسب باشد. مانند ادلمن، این صاحبنظران استدالل می

 دهی واقعیت است. ها برای شکلها، نمادها و داستاندهی و استفاده سنجیده از روایتشکل

مشی عمومی های سیاسی را به جای عقالیی یا عینی از خطیابیرند ارزشگذاران به سادگی تمایل دامشیخط

ای باری، بر اساس ایدهمشی عمومی را از نگاه ارزش(. به عبارت دیگر، آنها محتوای خط1980ارائه دهند )فیشر، 

حلیل از آنچه دوست دارند جهان شبیه آن باشد، نه بر اساس ایده عینی از یک مسئله اجتماعی ـ ملی و ت

( مانند فیشر و فارستر 1979کنند. چارلز آندرسون )مشی آن چیدمان میهای بالقوه خطحلمند از راهنظام

مشی مشی به شدت ذهنی و هنجاری است و زبان کلید درک فرایند خطکند که ارزشیابی خطاستدالل می

 است.

مشی نوعی عمل نی عقالیی نیست. طرح خطمشی به روشاز دیدگاه ادلمن، فیشر، فارستر و آندرسون فرایند خط

آورد خاص ها و نمادها برای تحقق یک رههزینه ـ منفعتی یا ابزاری نیست بلکه بر استفاده سنجیده از ارزش

گونه راه گیرند؛ هیچمشی در یک بستر نسبی مورد قضاوت قرار میآوردهای خطاستوار است. به عبارتی دیگر، ره

مشی وجود ندارد. این امر رهنمودهای ضمنی عملی جدی )از حیث این ن طرح خطعینی برای در نظر گرفت

مشی اثربخش است یا خیر( دربردارد. اگر گفته ادلمن صحیح است و همه واقعیات ساخته قضاوت که آیا یک خط

دانیم چه (، پس چگونه می111: 1990نیست )« پذیرقابل اثبات یا ابطال« »چیزی»شوند و این که می

های ادلمن، فیشر و فارستر چه افتند؟ استداللهایی از کار میمشیمانند و چه خطهایی باقی میمشیطخ
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مشی های عقالیی در مورد خطگذاران به جای استداللمشیمشی دارد؟ اگر خطمعنایی برای ارزشیابی خط

مشی عمومی را ربخش خطدهند چگونه ما به صورت اثهای سیاسی یا هنجاری ارائه میعمومی، استدالل

 است؟« بد»یا « خوب»مشی دانیم یک خطتر آن که چگونه میکنیم؟ یا سادهارزشیابی می

کنند. فیشر مشی خوب است یا بد اتخاذ میهای سیاسی در مورد این که آیا یک خطگذاران، تصمیممشیخط

شناسی الزم است که فراتر از هایی نوعی روشفهم ماهیت سیاسی چنین تصمیمکند که برای استدالل می

مشی باید نوعی رویکرد پژوهان خطهای عقالیی یا هزینه ـ منفعت سنتی عمل کند. در حقیقت، دانشتحلیل

مشی کند طرح خطهای هزینه ـ منفعت فرض می(. تحلیل11: 1980به کار گیرند )فیشر، « شناسیچند روش»

شناسی الزم مشی، نوعی روشتواند از طریق نگاهی عینی و واحد بررسی شود. برای مطالعه دقیق طرح خطیم

االذهانیت شناسی رویکردی است که بینهای متعدد را تبیین کند. از منظر فیشر رویکرد چند روشاست که نگاه

ترین ابزار برای تحلیل بینانهین و واقعترکند و در آن استفاده سنجیده از نمادها و زبان جامعرا تبیین می

 مشی عمومی است. خط

مشی به بهترین وجه از طریق نوعی چارچوب کرد که ارزشیابی خطآندرسون مانند ادلمن و فیشر استدالل می

مشی خوب است یا بد بستگی به دیدگاه شخص شود. این که آیا یک خطاالذهانی یا دیالکتیکی فهم میبین

های مختلفی هستند و این که در نهایت آموزش فرد تعیین گذاران دارای پیشینهمشیر دارد. خطگذامشیخط

کند که آیا شرایطی معمولی است که نیازی به اقدام ندارد. در حالی که یک اقتصاددان ممکن است یک می

ت آن را ناعادالنه یا شناس ممکن اسگر جامعهآمیز یا کارآمد توصیف کند، یک تحلیلمشی خاص را موفقیتخط

(. آندرسون برای چیره شدن بر این معما از نوعی ایده 714: 1979مخرب بافت یک جامعه بداند )آندرسون، 

مشی شبیه به عقالنیت مدنظر فیشر دفاع کرد. آندرسون بر اساس این برداشت جدید از تر از عقالنیت خطوسیع

ایند رایزنی، استدالل و انتقادگری خردمندانه است تا گذاری به عنوان نوعی فرمشیخط»عقالنیت نوشت 

شناسی ها است، روشمشی غرق ارزش(. به طور خالصه، چون فرایند خط722: 1979« )گرایانهمحاسبات عمل

 االذهانیتی را مدنظر قرار دهد. مشی باید چنین بینمورد نیاز برای مطالعه فرایند خط
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از منظر ادلمن، فیشر و دیگران این « های چه کسانی؟ارزش»ح کردیم: در عنوان این فصل این سؤال را مطر

مشی حمایت شده یا اشاعه های چه کسانی به وسیله خطسؤال، سؤال کلیدی است هم از حیث این که ارزش

مشی عمومی استفاده های چه کسانی برای قضاوت در مورد موفقیت نسبی یا ارزشمندی خطیابد و هم ارزشمی

هایی مهمند بر اساس تغییر ناظر کنند و این که چه ارزشمشی نفوذ میها به درون فرایند خطارزش شود.می

 گر( متغیر خواهد بود. )مشاهده

 مشی طرح خط« پارادکس»

های فرضاند. پیشمشی ارائه کردهادلمن، فیشر و آندرسون نوعی مبنای مفهومی بنیادی برای مطالعه طرح خط

االذهانی و استفاده از عالئم نمادین مشی بر معنای بینوب مفهومی آن است که طرح خطکلیدی این چارچ

شود که با واقعیات ساخته شده مشی عمومی طوری طراحی میاستوار است و این که محتوای خط

های مختلف در جامعه متفاوت تصور مشی از جانب گروهگذاران متناسب باشد و این که محتوای خطمشیخط

مشی اشاره شد، با جریان اهد شد. این چارچوب، همان طور که قبالً در بحث ما از تحلیل و ارزشیابی خطخو

پژوهان نظیر دبورا استون گرا به خوبی متناسب نیست. در حقیقت برخی دانشهای عقالنیتشناسیاصلی روش

به سادگی میسر نیست. از منظر  مشیمشی و فرایند خطاند که ارزشیابی عقالیی طرح خط( اظهار کرده2002)

مشی مشی است. هیچ چیزی در فرایند خطبازنمای ماهیت مبهم فرایند خط« 11مشیپارادکس خط»استون، 

(. رویکردهای عقالیی و بازارمحور 169: 2002هستند )استون، « شمشیر دولبه»ها مشیواضح نیست؛ همه خط

کنند تصویر می« خط مونتاژ»گذاری را شبیه یک مشیند خطگذاری کافی و صحیح نیستند زیرا فرایمشیبه خط

 (. 10: 2002)استون، 

گیری کند که تصمیمگیری عقالیی به مدلی بسیار محدود گستره، استدالل میاستون با تنزل دادن مدل تصمیم

ضیه شود. چارچوب استون بر دو قتر بازنمایی می، صحیح12مشی از طریق مدلی بر مبنای خرد سیاسیخط

                                                           
11. Policy paradox 
12. Political reason  
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دارند )مبنایی برای  13های اقتصادی که ریشه در نظریه انتخاب عقالیی( چارچوب1منطقی زیر استوار است: 

( 2مشی عمومی کافی نیستند؛ های تحلیل و ارزشیابی نظیر تحلیل هزینه ـ منفعت( برای ارزشیابی خطشیوه

تنازع بر سر »گذاری به عنوان مشین، خط، نه بازار، دیده شود. از نگاه استو«منظر سیاست»جامعه بایستی از 

گیری عقالیی بر مبنای محاسبات علمی مشی ترکیبی از تصمیم(. فرایند خط11: 2002شود )تعریف می« هاایده

 است. « 14زندگی در جوامع کوچک»طور اهداف سیاسی برخاسته از تعامل اجتماعی و و همین

ها به شدت بر مرحله حل مسئله فرایند و روایت 15تصویرهای ذهنیاز دیدگاه استون و فیشر استفاده از نماده، 

بازنمای استراتژیک »نویسد تعریف مسئله ( می133: 2002گذارند. در حقیقت استون )مشی تأثیر میخط

برای صحبت کردن در مورد عدالت در « 16ملکه رفاه»گذار از تصویر ذهنی یک مشیاست. وقتی خط« هاموقعیت

کند. در عین حال، وقتی کند، او به طور واضح مزایای رفاهی شدیدتری را طلب میرفاه استفاده می توزیع مزایای

کند، تالش ها استفاده میخانمانهای بیهای جوان در پناهگاهگذار از تصاویر ذهنی خانواده با بچهمشییک خط

نایی بر اساس رأفت و انصاف تغییر جهت کند بحث را از مبنایی بر اساس توزیع ناعادالنه مزایا به سمت مبمی

شوند. ها برابر در نظر گرفته نمیمشی عقالیی نیست زیرا بدیلگیری، فرایند خطدهد. در مرحله تصمیم

های عقالیی هزینه ـ منفعت تبعیت گذاران تمایل دارند از زبان سیاسی و اهداف مبهمی که از مقایسهمشیخط

 کنند استفاده کنند. نمی

گران باید نقطه مشی اثربخش خواهد بود یا خیر، تحلیلکند برای تعیین این که آیا یک خطن استدالل میاستو

 نظر جمعیت هدف را درک کنند. 

مشی عمومی غالباً پایبند به یکی از پنج ارزش استون این است که اگر چه خط« مشیپارادکس خط»پاراداکس 

ای بر شود، ولی در واقعیت توافق گستردهسازی( توصیف میی، جماعتدموکراتیک )عدالت، کارایی، امنیت، آزاد

                                                           
13. Rational choice theory  
14. Community life  
15. Image  
16. Welfare queen  
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سر این که چه چیزی عادالنه، کارآمد، ایمن، آزادمنشانه است و چه چیزی جماعت )تعامل اجتماعی( را تشکیل 

 دهد، وجود ندارد. می

ر سر آن هدف میان یک مؤسسه دولتی را در نظر بگیرید. هدف آن مؤسسه چه باید باشد؟ آیا باید توافق ب

گذاران، و میان شهروندان وجود داشته باشد؟ به عالوه، همان طور که استون مشیمتولیان مؤسسه، میان خط

شود. در نتیجه، گفت، کارایی مستلزم اطالعات کامل است، حالتی که به ندرت در عرصه سیاسی محقق میمی

گذاران مشیمشی آن است که شهروندان و خططرح خط پارادکس استفاده از این اهداف به عنوان توجیهی برای

های دموکراتیک خواهند ارزشبه احتمال زیاد بر سر بهترین نحوه تحقق آن اهداف توافقی ندارند. مردم می

مشی ها در طرح خطمشی باشند؛ اما به سادگی قادر نیستند بر سر چگونگی انعکاس ارزشراهنمای فرایند خط

مشی باشند؟ استون هایی )یا متعلق به چه کسانی( بایستی راهنمایی فرایند طرح خطزشتوافق کنند. چه ار

سازی و خلق نوعی رویکرد علّی به تحلیل مشی برای کمیپژوهان خطهای دانشکند که تالشاستدالل می

ها تقسیم بر دهسازد. کارایی معموالً به عنوان نهاهای دموکراتیک را منتفی میمشی به صورت بالقوه ارزشخط

 شود. ها تعریف میستاده

های دولتی، نوعی عدم توافق بر سر ستاده مطلوب وجود دارد و این امر دقیقاً همان استدالل برای بیشتر سازمان

استون است. به علت این عدم توافق، احتمال تحقق اجماع راجع به کارایی کم است. همیشه بر سر این که یک 

 م توافق وجود خواهد داشت. آورد خوب چیست عدره

مشی رفاه، امنیت اجتماعی، خدمات (. خط53: 2002« )ای درگیر توزیع چیزی استمشیهر خط»استون نوشت 

های طراحی مشیآموزان. همگی خطهای مالی به دانشدرمانی بزرگساالن، خدمات درمانی نیازمندان و کمک

ترین )یعنی کند این است که مناسبؤالی که بروز میهای خاص است. سشده برای توزیع منابع به گروه

 کند: ترین( راه توزیع چنین منابعی چیست؟ استون این نکته را به زیبایی چنین خالصه میعادالنه

برابری ممکن است در حقیقت نابرابری معنا دهد؛ برخورد برابر ممکن است مستلزم برخورد نابرابر باشد؛ و توزیع 

 است بسته به نقطه نظر فرد برابرانه یا نابرابرانه دیده شود. امری یکسان ممکن 
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های دموکراتیک کارایی، عدالت، امنیت، آزادی و ایجاد جوامع کوچک نه تنها راهنمای به گفته استون، ارزش

خواهند گذاران و شهروندان میمشیروند. خطها به کار میمشی هستند بلکه به عنوان اهداف و محکطرح خط

هایی های دموکراتیک باشند، ولی توافق بر سر این که آیا چنین ارزشمشی عمومی انعکاس ارزشوای خطمحت

پژوهان نیز پاراداکس شوند یا خیر به ندرت میسر است. برخی دیگر از دانشمشی متجلی میدر محتوای خط

 اند. استون را مدنظر قرار داده

 شی عمومی باید نسبت به مجموعه متنوعی از منافع پاسخگو باشد. ممحور استدالل استون این ایده است که خط

اند که دوگانگی بین سیاست به کرات استدالل کرده 17پژوهان مدیریت دولتی با رجعت به اثر ودرو ویسلوندانش

طور که بسیاری و اداره دوگانگی غلطی است. در حقیقت اداره )مدیریت( با نیروهای سیاسی آغشته است. همان

های عمومی، مشیاند، این امر هنگام تالش برای ارزشیابی کارایی خطپژوهان مدیریت دولتی متذکر شدهز دانشا

 کند. مسائلی را ایجاد می

 کند: تر کارایی بحث می( از نوعی شکل دموکراتیک2007) 18شاستر

است طوری که مقامات مشی بر اساس مبانی دموکراتیک در یک دموکراسی، اداره کارآمد مستلزم نوعی خط

 (. 808خواهند را به دست آورند )ص آوردی که جوامع میمنتخب و مدیران، معنای ره

گذاری درگیر شوند. شاستر مانند استون نوعی استدالل مشیبه عبارت دیگر، شهروندان بایستی در فرایند خط

ر انعکاس ترجیحات شهروندان مشی مطرح کرد. به منظوهای راهنمای فرایند خطدر مورد ارزش 19هنجاری

گذاری درگیر شوند. ادعاهای ادلمن و استون مبنی بر این که طرح مشیمشی، آنها باید در فرایند خطتوسط خط

ای عینی برای تعریف مشی تابع تغییر است به صورت زبانی در استدالل شاستر مستتر است. هیچ شیوهخط

گذاران باید بدانند که شهروندان برای مشیر حقیقت، خطمشی خاص وجود ندارد. دکارایی برای یک خط

                                                           
17. Woodrow Wilson  
18hter . Schac 
19. Normative argument 
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( در واکنش به استدالل شاستر توافق دارد که 2007) 20های متفاوتی قائلند. بوتآوردها، ارزشفرایندها و ره

مشی توافق ندارند. در حقیقت، بوت معتقد آوردهای خطگذاران احتماالً بر سر اهمیت رهمشیشهروندان و خط

 (. 812: 2007« )احتماالً قاعده است تا استثناء»عدم توافق است که 

گذاران آزادند از نمادها استفاده کنند مشیچون هیچ گونه توافقی بر سر تعریف کارایی یا عدالت وجود ندارد، خط

و زبان را به طریقی طراحی کنند تا تصاویر ذهنی خاصی خلق شود. آنگاه این تصاویر ذهنی به عنوان 

مشی هستند؟ از نگاه هایی راهنمای فرایند خطروند. چه ارزشمشی به طور کلی به کار میهایی از خطییبازنما

ای خوب مشیمشی به عنوان خطاست. این که خط« بستگی دارد»ادلمن، فیشر و استون پاسخ به این سؤال 

 زینه ارزشی است. آمیز تصور شود یا شکست خورده در نهایت یک گپنداشته شود یا بد با موفقیت

 های هدف های اجتماعی و جمعیتساخت

هایی برای گذاران سنجهمشیای است که از آن طریق خطمشی مستلزم فهم شیوهفهم و تحلیل فرایند خط

های چندگانه از مسئله و همین های افراد بر نگاهکنند. چگونگی توصیف گروهارزشیابی طراحی و استفاده می

( هنگام متمایز ساختن 1991) 21دهی استراتژیک منافع استوار است. پیترمنو چارچوبطور نمادگرایی 

از « های بدون جامعه هدف )گروهی از مردم(مشیخط»و « های دارای جامعه هدف )گروهی از مردم(مشیخط»

های نفعهایی که دارای ذیمشیهای نوع اول، یعنی خطمشیآورد. خطاین گونه استراتژی سخن به میان می

مشی های فراروی طرح خطهای نوع دوم با مجموعه متفاوتی از محدودیتمشیمشخصی هستند، نسبت به خط

گیری عقالیی در تقابل تصمیم« فراگیر»طور که نشان دادیم، استدالل اصلی استون با مدل مواجه هستند. همان

مشی مستثنی کردن چیزی از فرایند خطگنجانیدن یا «. عاری از ارزش نیست»است؛ به طور خاص هیچ چیزی 

گیری عقالیی را به طور کامل کنار ها استوار است. اگر چه استون تصمیمبینیبر تفسیر فرد و تقابل جهان

مشی دارد. کلید استدالل استون این کرد که جامعه سیاسی تأثیر عمیقی بر فرایند خطنگذاشت ولی استدالل می

                                                           
20. Bohte  
21. Peter may  
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( و 98: 2002چه نیازهایی مشروع هستند )»استوار است:  22سازیسیاست طبقهمشی بر ایده است که طرح خط

 «زنیم و بایستی چنین کنیم؟ها مشخص نیستند دست به این کار میچگونه ما در جهانی که در آن طبقه

 سازی را در پیش گرفتند. ( از سیاست طبقه1988( ایده اصلی استون )1997ان. ال اشنایدر و هلن اینگرام )

مشی است که کنند که تنها با ارزشیابی محتوا و جوهر خطشنایدر و اینگرام با این استدالل بحث را آغاز میا

طرح »شود. این دو صاحبنظر با استفاده از مشی برای ما میسر میدرک چگونگی و چرایی ساخت خط

گذاری را مشیایند خطبه عنوان متغیر مستقل، فر« ساخت اجتماعی»به عنوان متغیر وابسته و « مشیخط

شوند ها به وسیله مقامات دولتی طراحی میمشی(. خط11: 1997توصیف کردند )« 23تبهگن )ناسالم(»فرایندی 

شوند، تقویت های هدف توصیف میهای متعدد در جامعه که به عنوان جمعیتهای اجتماعی گروهتا ساخت

 شوند. 

های هدف های اجتماعی ـ ملی جمعیتاستفاده مبتنی بر نگاهمشی بر اساس معانی مطلوب مورد های خططرح

های هدف را به چهار گروه عمده بر اساس قدرت سیاسی و شود. اشنایدر و اینگرام جمعیتساخته و تفسیر می

، 24های چهارگانه عبارتند از: برخوردارهای مستحق و نامستحق تقسیم کردند. گروههای اجتماعی گروهساخت

های برخوردار شامل دانشمندان، مالکان کسب و (. گروه109: 1997) 27و منحرف 26کار(، وابسته)طلب 25مدعی

های برخوردار، از میزانی قدرت سیاسی برخوردارند ها مانند گروهشوند. مدعیکار، شهروندان ارشد و نظامیان می

های کارگری، مالکان ز اتحادیهها عبارتند اشوند. نمونههای برخوردار مستحق قلمداد میولی نسبت به گروه

هایی هستند که فاقد قدرت سیاسی هستند ولی ساخت اجتماعی ها گروهها. وابستهاسلحه و مدیران شرکت

 ها، فقرا، معلوالن ذهنی(. مثبتی دارند )یعنی مادران، بچه

                                                           
22. Categorization  
23. Degenerative  

های تبهگن نیز رانند. سیاستحاشیه می سازند و شهروندان محروم را بهها فقط معدودی از افراد برخوردار را منتفع میمشیخط در اینجا به این معناست که

 )م(.  کندکنند و شهروندان محروم که نسبت به دموکراسی منتقدند ایجاد میسیاسی اعمال قدرت می ر که در سیستمنوعی شکاف بین اندک برخوردا
24. Advanteged  
25. Contenders  
26. Dependents  
27. Deviants  
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حیث سیاسی  در نهایت، منحرفان هم فاقد قدرت سیاسی و هم ساخت اجتماعی مثبت هستند؛ در نتیجه، از

ها، اراذل و اوباش و شوند. مادران تحت پوشش مزایای رفاهی، مجرمان، تروریستضعیف و نامستحق تصور می

 گیرند. بندی قرار میخانمانان درون این طبقهبی

« هزینه ـ منفعت»مشی را بر اساس تحلیل های خطعمداً طرحبه گفته اشنایدر و اینگرام، مقامات دولتی 

های (. گروه114: 1997سازند )های هدف میهای چهارگانه جمعیتهای طبقههای سیاسی و ریسکفرصت

ای تخصیص های توزیعی هستند که مزایا را با هزینه کم یا هیچ گونه هزینهمشیبرخوردار کانون تمرکز خط

سازی گذاران با حداقلمشیهای برخوردار دارای قدرت سیاسی باالیی هستند، خطدهند. چون گروهمی

مشی های مدعی مزایای خطسازند. گروهمشی آنها را منتفع میمشی و حداکثرسازی مزایای خطهای خطهزینه

متکبر، »ان های برخوردار نیستند، مدعیان به عنوکنند ولی این مزایا به روشنی مزایای گروهرا دریافت می

( و 102: 2007شوند )اینگرام، اشنایدر و دلئون، تصور می« غیرقابل اعتماد و از حیث اخالقی غیرقابل اطمینان

 شوند. در نتیجه کمتر نسبت به برخوردارها مستحق تصور می

است که های برخوردار و هم مدعی دارای درجه باالیی از قدرت سیاسی هستند؛ تنها تفاوت آنها این گروههم

ها نامستحق. برخالف این دو گروه، دو گروه دیگر در چارچوب شوند در حالی که دومیها مستحق تصور میاولی

هایی هستند که فاقد های وابسته نظیر فقرا و معلوالن گروهاشنایدر و اینگرام فاقد قدرت سیاسی هستند. گروه

شوند. در نهایت، منحرفان همان طور که ر میقدرت سیاسی هستند ولی از حیث ساخت اجتماعی مستحق تصو

 کنند. ای برای آنها مزایایی داشته باشد، مزایای کمی دریافت میمشیرود، اگر خطانتظار می

ای منحصر به فرد است. در مرحله پژوهش اشنایدر و اینگرام به علت برخورداری از فرایند پژوهش دو مرحله

های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل عنوان متغیر وابسته و ساخت مشی بهنخست، پژوهشگران با طرح خط

مشی به عنوان متغیر کنند. مرحله دوم کار پژوهشی اشنایدر و اینگرام برخورد با طرح خطکلیدی برخورد می

 است.  28های شهروندی و بسندگی دموکراتیکوابسته و آزمون اثر آن بر روی برداشت

                                                           
28. Democratic efficacy  
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قیمی از مرحله دوم چارچوب اشنایدر و اینگرام انجام داد. سوس برای انجام ( آزمون مست2005) 29جوی سوس

کرد که این افراد فاقد کنندگان مزایای رفاهی متوسل شد. سوس استدالل میپژوهش خود، به مصاحبه با دریافت

ریافت شود. سوس دهای منفی درباره سیستم سیاسی میحس خود ارزشمندی هستند و این امر منجر به دیدگاه

: 2005اند )بندی شدهطبقه« آبروبی»کنند به عنوان اعضای یک گروه منفی یا کنندگان حس میکه دریافت

کنندگان احتماالً کمتر دوست دارند در دولت مشارکت کنند و کمتر چنین (. در نتیجه، این دریافت316

 بینند. مشارکتی را معنادار می

مشی عمومی از طریق ماهیت خط« تبهگنی»ا استدالل کردند که ماهیت ( بعدهb2005 :6اینگرام و اشنایدر )

شوند، به ندرت های اجتماعی در جامعه مستتر میشود. ساختتر میهای اجتماعی وخیموابسته میسر ساخت

مشی که های خطروند و به ندرت تابع تغییرند. نکته ضمنی در این استدالل آن است که پیشنهادیهزیر سؤال می

گذاری تصویب خواهد شد. اما های اجتماعی موجود همساز هستند به اتفاق آرا به وسیله مجموعه قانونا ساختب

توانند قبص و بسط داده های عمومی میمشیهای هدف خطتواند تغیر کند؟ آیا جمعیتآیا ساخت اجتماعی می

 شوند؟ 

گذاران، باورهای خود در مشیستند؛ در واقع، خطهای اجتماعی ایستا نیبه گفته پیترمی، پاسخ بلی است. ساخت

« 30یادگیری اجتماعی( »332: 1999آیند از آنچه می )مشی در پاسخ به محرک یا شاهد پیمورد مسائل خط

هایی از آنچه کنند. یادگیری اجتماعی متفاوت از یادگیری ابزاری است. اگر چه هر دو شکلنامد را تعدیل میمی

گرا به تحلیل تر از رویکرد عقالنیتنامد را دربردارند، یادگیری ابزاری بازتابندهمی« 31یمشیادگیری خط»می 

کند. یادگیری مشی تأکید میمشی و یادگیری از طریق ارزشیابی خطمشی است، بر ابزار حل مسئله خطخط

 است.های هدف متمرکز تر است، بر علت مسئله و باورها در مورد جمعیتاجتماعی، هدف محوری

                                                                                                                                                                                           
  بودن نظام سیاسی خود )م(. باور شهروندان به دموکراتیک

29. Joe Soss 
30Social learning .  
31. Policy learning  
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ای ممکن از مشیهای خطمشی برای طراحی پیشنهادیهمعطوف به توانایی نخبگان خط« 32یادگیری سیاسی»

مشی مفاهیم بارز ولی مرتبط به هم هستند؛ با تغییری در حیث سیاسی است. یادگیری سیاسی و یادگیری خط

ی جدیدی برای به جلو بردن هامشی ممکن است استراتژیمشی، نخبگان خطباورها در مورد اهداف یک خط

 مشی خاص در پیش بگیرند. یک خط

های اجتماعی برای گذاران سنجیده و عامدانه از ساختمشینیکولسون ـ کروتی و میر توافق داشتند که خط

داشتند که فرایند نسبت به آنچه به وسیله اینگرام و کنند ولی اظهار میمشی عمومی استفاده میطراحی خط

های انگیز این ایده نهفته است که پیشنهادیهتر است. درون این موضوع بحثیشنهاد شده پیچیدهاشنایدر پ

مشی عمومی یا با هیچ گونه مقاومت اند در ورود به خطهای منحرف طراحی شدهمشی که برای جریمه گروهخط

اند که سه شرط باید کرده یا با مقاومت کمتری مواجه خواهند شد. در عوض نیکولسون ـ کروتی و میر استدالل

قبل از وقوع این گذار رعایت شود. نخست اینکه گروه باید از جانب کسانی که قدرت سیاسی دارند 

وجود داشته باشد که فعاالنه در « 34کارآفرین اخالقی»تصور شود. دوم این که باید نوعی « 33ایحاشیه»

اشد. این فرد باید صاحب قدرت سیاسی یا یک خبره تر بجستجوی پیوند اقدامات گروه با مسائل اجتماعی بزرگ

محترم باشد. نیکولسون ـ کروتی و میر نقش جیمز کیو ویلسون را به عنوان یک کارآفرین اخالقی در کمک به 

اند. ویلسون به علت نقشش به عنوان یک فرد علمی ـ مورد بحث قرار داده 1984ابالغیه قانون جرم در سال 

های اجتماعی پیوند ر بود بحث را به طریقی شکل دهد که رفتار جناحی را با افول ارزشدانشگاهی محترم، قاد

است. این فرد شبیه « 35کارآفرین سیاسی»(. در نهایت عنصر سوم 237: 2005دهند )نیکولسون ـ کروتی و میر، 

گذاران را شیمکند دیگر خطمشی مورد اشاره کینگدون است از آن جهت که این شخص تالش میکارآفرین خط

مشی عمومی موثق است، ولی پیوند نیت به آنچه اصالتاً به مشی بازنمای خطمتقاعد سازد که پیشنهادیه خط

 تر است. شد متنوعوسیله اشنایدر و اینگرام بحث می

                                                           
32. Political learning  
33. Marginal  
34. Moral entrepreneur  
35. Political entrepreneare  
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 مشی و طرح خط« دموکراتیک»های ارزش

های دموکراتیک باشد. به عنوان یک زشبایست ارمشی عمومی میها، زیربنای هنجاری خطدر لیبرال دموکراسی

های عمومی، مشیکنیم؟ آیا خطادعای هنجاری، این امر استدالل قابل حمایتی است. اما چگونه آن را آزمون می

( این نکته را که آیا همیشه توافق بر سر 2002دهند؟ اثر استون )های دموکراتیک را حقیقتاً انعکاس میآرمان

تواند وجود داشته باشد یا خیر را دهد میموکراتیکی نظیر عدالت یا آزادی را شکل میهای دآنچه چنین ارزش

پژوهان منحصر به فرد است درخواست ضمنی برای فرایند زیر سؤال برده است. آنچه در همه دانش

اً در های دموکراتیک باید ذاتمشی، ارزشهای خطتر است؛ از تعریف مسئله تا طرحگذاری دموکراتیکمشیخط

مشی باشد ولی روشن های دموکراتیک باید راهنمای فرایند خطمشی باشند. بنابراین اگر ارزشفرایند خط

 کنیم؟نیستند، چگونه این نقصان را اصالح می

پژوهان توافق دارند که رویکردهای کمی به طور که اوایل در این فصل بحث کردیم، بسیاری از دانشهمان

مشی را نادیده االذهانیت راهنمای فرایند خطنظیر تحلیل هزینه ـ منفعت، بینمشی عمومی مطالعه خط

 گیرند. می

کرد که فرایند هارول السول می« 36مشی دموکراسیعلوم خط»( بر اساس ایده 1995و  1997دلئون )

گراتر اتهای دموکراتیک دور شده است. از منظر دلئون حرکت به طرف یک رویکرد اثبگذاری از ارزشمشیخط

مشی دموکراسی السول شده است. در نهایت، مشی عمومی منجر به نوعی تغییر جهت از علم خطبه مطالعه خط

بیند، که هر دو می 38یگرایو لیبرال ـ عقالیی 37گراییمشی را در چنبره دو رویکرد غالب، منفعتدلئون علوم خط

گرایی، زیرا از نوعی نقش قوی برای بازار حمایت فعتاند. منفاصله بین شهروندان و دولتشان را افزایش داده

(. رویکرد 53: 1997گیرد )دلئون، را نادیده می« عوامل انسانی»ها تکیه دارد و کند و شدیداً بر دادهمی

                                                           
36. Policy sciences of democracy  
37. Utilitarianism  
38rationalism  –. Liberal  
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های ارسالی به وسیله نخبگان حاکم تفسیر گرایی، آمال شهروندان عادی و این که چگونه شهروندان پیاممنفعت

 گیرد. نادیده می کنند رامی

: 1997اش، یعنی شهروندی، گسسته شده است )مشی از مشتری اولیهدغدغه اصلی دلئون این بود که علم خط

مشی عمومی باید متصف به گفتمان باز بین شهروندان و (. برای اصالح این وضعیت، مطالعه خط98

مشی مشارکتی اشاره به ایده درگیری . تحلیل خط39مشی مشارکتیحل: تحلیل خطگذاران باشد. راهمشیخط

های های متعددی ذکر کرده است که در آن پنلگذاری عمومی دارد. دلئون مثالمشیمستقیم شهروندان در خط

 تر بوده است. بخشاند و در آنها نتیجه شهروندی رضایتمشی ایجاد شدهشهروندان برای کمک به طرح خط

دهد و مندی شهروند از فرایند سیاسی را افزایش میمشی رضایتخطمشارکت بیشتر شهروندان در فرایند 

های مشی کامالً ارزشکند. فقط از طریق درگیری شهروند، علوم خطمشی عمومی بهتری خلق میخط

، «مشی برای دموکراسیطرح خط»کنند. اشنایدر و اینگرام در اثر نافذ خود، دموکراتیک را منعکس می

کشد و بحران های پلورالیزم را به چالش میهای هدف، آرمانساخت اجتماعی جمعیت گیری کردند کهنتیجه

مشی بر ساخت و نگهداری قدرت از طریق های خط(. طرح198: 1997کند )بیشتر، دموکراسی را تهدید می

ود کند و به نوبه خهای هدف را تعیین میمشی، ساخت اجتماعی جمعیتهای هدف استوارند. طرح خطجمعیت

هایی که وضعیت موجود را حفظ گذارد. طرحهای هدف از نقش خود در جامعه تأثیر میبر نحوه تصور جمعیت

های خاص جایگاه نسبتاً پایدار به کند مطلوب هستند زیرا بازنمای فرصت سیاسی هستند. در نتیجه، گروهمی

 د. انهای هدف مثبت با میزان زیادی قدرت سیاسی حفظ کردهعنوان جمعیت

عامه »بینند: مشی عمومی را فعالیتی هنجاری می( مانند پیتر دلئون مطالعه خط2006اینگرام و اشنایدر )

از نگاه دلئون، اینگرام و اشنایدر، « )مردم( باید مستقیماً در پاسخگو نگه داشتن ساختارهای دولت درگیر شوند

مشی و نتیجه، ابزار اصلی بهبود طرح خط دهد. درمشی پیوند بین شهروندان و دولت را شکل میطرح خط

 مشی است. مندی شهروند از دولت از طریق درگیری شهروند در فرایند خطافزایش رضایت

                                                           
39. Participatory policy analysis  
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مشی های دموکراتیک بایستی در طرح خطاند مبنی بر این که ارزشای قوی ارائه دادهاشنایدر و اینگرام دفاعیه

های مشی بر واقعیاتی ساخته شده استوار است که گروه، طرح خطدرگیر شوند. در عین حال، از دیدگاه آنها

ساز سیاست مشی غیردموکراتیک و نوعی سیستم خود جاودانهسازد. نتیجه، طرح خطبرخوردار را منتفع می

گذاران مشیشوند بلکه عمداً به وسیله خطمشی بازنمایی میها و نمادها در فرایند خطتبهگن است. نه تنها ارزش

مشی هم غیردموکراتیک و هم غیرمتکثر شوند. از نگاه اشنایدر و اینگرام وضعیت فعلی طرح خطستفاده میا

های هدف در مورد جایگاهشان و این که چگونه دیگران در مورد هایی به جمعیتمشی پیامهای خطاست. طرح

آموزند ها( میها و منحرفت )وابستههای کم قدرمشی فعلی به گروههای خطرسانند و طرحکنند میآنها فکر می

ها این نکات را منتقل طور که اینگرام، اشنایدر و دلئون گفتند پیامفایده هستند. همانکه بسیج و مشارکت بی

سازند که چه کسانی در اولویتند، منافع چه کسانی مهمند، چه نوعی از بازی سیاست وجود دارد و آیا فرد می

هایی از (. از دیدگاه دلئون تنها راه برای تغییر چنین پیام100: 2007ارد یا خیر )جایگاهی در آن وضعیت د

کنند، حس آنها گذاری مشارکت میمشیمشی است. وقتی شهروندان در فرایند خطتر خططریق شهروندی فعال

مشی رح خطتر و کیفیت کلی طمشی دموکراتیکیابد، فرایند خطاز سودمندی و اعتماد در دولت افزایش می

 یابد. بهبود می

 

 مشی های طرح خطآزمون نظریه

ها، فرایندی مبهم و درهم و برهم مشی مورد بحث در این فصل، مانند خود نظریههای طرح خطآزمون نظریه

مشی به عنوان یک حوزه فرعی مشروع در نظر گرفته شود باید برخی است. برای اینکه طرح خط

ایم: مشی ارائه دهد. در نتیجه قبالً ما حوزه را به سه مرحله شکستهبه فرایند خطها راجع پذیریبینیپیش

سازی )استون، اشنایدر پژوهان سیاست طبقهها )ادلمن، فیشر و فارستر، سی آندرسون(، دانشپژوهان ارزشدانش

اندیشمندان بر سر نیاز به پژوهان مشارکتی )دلئون، اشنایدر و اینگرام(. همه این سه مجموعه و اینگرام( و دانش
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مشی توافق دارند، اما برای این که یک حوزه فرعی مشروع تصور شناسی متنوع هنگام مطالعه طرح خطروش

 ها کماکان باید پاسخ داده شوند. کند( بسیاری از سؤالپذیر تولید میهای آزمونای که فرضیهشود )یعنی حوزه

هایی گذاران داستانمشیکردند که خطمشی استدالل مییه طرح خطپژوهان اولطور که بحث شد، دانشهمان

ها و ها، روایتها، داستانبینی کرد چه ارزشتوان پیشکنند. آیا میهای موجود طراحی میمشیمتناسب با خط

رای گرایی یا هرمنوتیک بگرایی نظیر ساختهای را اثباتای با شهروندان همساز است؟ آیا شیوهتصاویر ذهنی

اند که ساخت اجتماعی و طرح ترند؟ اشنایدر و اینگرام استدالل کردهمشی متناسبمراحل خاص فرایند خط

دهند. شاید، ولی تا چه حد؟ چه نوعی از مشارکت؟ از نگاه مشی مشارکت دموکراتیک را کاهش میخط

نظر گرفتن مسائل را شکل  دانیم که رویدادهای برجسته به طور معناداری نحوه در( ما می1995کینگدون )

های اجتماعی مشمول های هدف صادق است؟ چرا برخی از ساختبندی گروهدهند. آیا این امر در مورد طبقهمی

چیست؟ یکی از مسائل « یادگیری سیاسی»یا « یادگیری اجتماعی»دهنده شوند؟ قرائن تشکیلمرور زمان می

پذیر از حیث های واضح و آزمونهای مفهومی آن فرضیهوبمشی آن است که چارچمحوری برای پروژه طرح خط

کنند؛ در نهایت ادعاهای تجربی آن به طور خاص تجربی نیستند. اگر چه تأکید بر ماهیت تجربی تولید نمی

مشی گونه مبنای روشنی برای قضاوت در مورد خطآور نیست ولی هیچمشی تعجبذهنی واقعیت در طرح خط

ای از های مقایسهگرا، با همه نواقصش، نوعی مبنای مستحکم برای ارائه قضاوتژه عقالنیتدهد. پروارائه نمی

هایی دارد: کارایی، طرح دهد و نوعی ارزش محوری برای هدایت چنین قضاوتمشی عمومی ارائه میخط

 ارزی ندارد. گونه ژیروسکوب مفهومی درونی هممشی هیچخط

مشی مشارکتی را در نظر بگیرید. آیا این امر مقاومت در برابر ام برای تحلیل خطفراخوان دلئون، اشنایدر و اینگر

کنند؟ چقدر مشارکت؟ در های تضمین عدالت نیست؟ چه کسانی مشارکت میاستدالل استون در مورد دشواری

ه حل آن است کفرض زیربنایی این راههایی؟ پیشمشی؟ در مورد چه تصمیمای از فرایند خطچه مرحله

گذاری درگیر شوند. در عین حال، پژوهش در مورد مشیخواهند در خطشهروندان، اگر شانس بیابند، می
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( 1995و  2002) 40دهد. هیبینگ و تیس ـ مورسهای مردم در مورد دولت چیزهای دیگری پیشنهاد مینگرش

خواهند در وندان نمیبر اساس پیمایش گسترده و پژوهش گروه کانونی دریافتند که در حقیقت بیشتر شهر

گذاران در پی تحقق مشیخواهند این است که با اطمینان بدانند خطمشی درگیر شوند. آنچه آنها میفرایند خط

بهترین منافع آنها هستند. اگر چه دلئون استدالل کرده است که سطوح افزایش مشارکت شهروندان 

س مورس استدالل کردند که شهروندان کمتر خواهان دهد ولی هیبینگ و تیمندی از دولت را بهبود میرضایت

 طلبانه نخبگان ضرورت دارد. کنند برای جلوگیری از رفتار منفعتمشارکتند مگر وقتی احساس می
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