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چکیده
«مقدمه اي بر فرايند سياستگذاري؛ نظريه ها ،مفاهيم و مدد هداي سياسدتگذاري عمدمم » نمشدته «تممدا
بريكلند» استاد علمم سياس دانشگاه كاروليناي شمال است .محتدماي ايدك كتدام همانگمنده كده اا عندما
هميداست ،مرتبط با مباحث مقدمات و اصم مطالعه علم فرايند سياستگذاري است و تالش دارد مخاطبا خمد
(دانشگ اه و فعاال ايك حماه) را با ممضمعات مانند تعريف سياست و دستهبندي انماع نها ،نحمه شدناخت و
تحليل فرايند سياستگذاري و مد هاي عمده در ايك حماه و اا طريق طرح نممنههاي اا اياالت متحده شنا سااد.
ايك كتام در درجه او براي پر كرد شكاف ميا مباحث مماش و اجراي و در درجه دوم براي ايجاد انگيزه
در مطالعه شاخه علم سياستگذاري عممم تدويك يافته است .برجستگ عمده ايك اثر كاربرد رهيافت كيف و
ارائه تبييكهاي ساده به شيمه مباحثه اي ،ارائه كتابشناس ثار شاخص در ممضمعات ممرد بحث و همچنيك ارائه
واژگا تخصص و تعاريف در حاشيه صفحات است.
واژگان کلیدی :سياست ،فرايند سياستگذاري ،نظريهها ،مد ها ،تمما
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مقدمه
در رشته سياستگذاري عممم  ،همانند بسياري ديگر اا رشتهها ،تاكنم كتامهاي متعددي

با هدف مماش مباحث پايه و با عناويك مشابه مانند مقدمهاي بر سياستگذاري عممم  ،فهم

سياستگذاري عممم و  ...به نگارش در مده و البته ايك روند همچنا نيز ادامه دارد .دغدغه

است كه بيشتر كتامهاي مماش در رشته
اصل بريكلند در نگارش ايك مكتمم
سياستگذاري عممم مباحث نظري را به نفع تمركز تحليل بر تصميمات اتخاذ شده كنار

م گذارند .به هميك دليل بيشتر ثار ممجمد حاوي يك يا دو فصل مرتبط با مباحث نظري و
ساختاري هستند و باق كتام (حدود  80درصد) به بررس مباحث ممضمع مانند
سياستگذاري سالمت ،سياستگذاري جناي  ،سياستگذاري امنيتمل و غيره اختصاص م يابد.

 1بر ايك اسا نميسنده مدع است كتام حاضر را بنا بر دو انگيزه اصل به نگارش در ورده
است .انگيزه نخست اا بيك برد شكاف ميا مباحث نظري و عمل است كه به واسطه نبمد

ارتباط وثيق ،ثار ممجمد را به دو نيمه مجزا و ب ارتباط با يكديگر بد كردهاند .انگيزه دوم كه
بنا بر تجربه مماش نميسنده در دانشكده بيملمژي دانشگاه لبان حاصل شده است ،ارائه
متن

بنيادي و اوليه براي فعاال غيردانشگاه

و همچنيك دانشجميا مقطع كارشناس

تحصيالت تكميل در رشتههاي است كه اگرچه مستقيم به مطالعه سياستهاي عممم
نم پردااند ،اما داشتك فهم نسبت به سياست و سياستگذاري براي نها مفيد و در عيكحا
ضروري است.

و

روش اصل و متمايز بريكلند براي تحقق اهداف ذكر شده ،در كنار كاربرد مثا هاي فراوا
كه برخاسته اا پژوهشها و تجربيات مماش وي است -اتخاذ شيمه مباحثهمحمر( 2نهمماشمحمر) است .بنابرايك ايك كتام برخالف بسياري اا كتامهاي مماش ممجمد ،تالش
دارد در گفت وگم با مخاطبا به ارائه مباحث خمد بپردااد .بر اسا هميك رويكرد حاشيه
كتام به ارائه اصطالحات و واژگا تخصص رشته سياستگذاري عممم و تعريف نها
اختصاص يافته است كه مجممعهاي بالغ بر  200واژه را در بر م گيرد و در بخش پايان هر
فصل عالوه بر ارائه يك نممنه اا مسائل واقع – با هدف نمايش كاربردي محتماي فصل -و
واژگا كليدي و پرسشهاي براي بحث و پژوهش كه ايك كتام را به يك منبع مماش
كاربردي و ارانده براي مدرسا تبديل كرده است ،برجستهتريك ثار مرتبط با سير مطالعات
محتماي فصل نيز در بخش با عنما «مطالعه تكميل » ،به شيمهاي منتظم و نقادانه معرف
شدهاند .مجممعه ايك پيشبين ها عالوه بر افزايش جامعيت كتام ،فرصت مناسب را براي

 - 1ايك ممضمع در تأليفات فارس دو دهه اخير و همگام با گسترش رشته سياستگذاري در ايرا نيز قابل مشاهده است (براي
نممنه ر.ک :قل پمر و هنگر1389 ،؛ قل پمر و فقيه 1393 ،؛ الماس .)1393 ،

2 - Conversational Style
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شناخت و درک ساير متم براي مخاطبا (اعم اا دانشگاه و اجراي ) فراهم كرده است .در
مجممع رويكرد نگارش نميسنده عالوه بر نكه محتماي مناسب براي تدريس استادا فراهم
ورده ،متن خماندن و مرجع در ايك امينه ارائه م كند و قادر است مباحث و مفاهيم مماش

داده شده در كال هاي در را تكميل كند.
البته به ياد داشته باشيد كه ايك اثر حاوي تمام مباحث ممرد نياا يك محقق علمم
سياستگذاري نيست و نميسنده با درک ايك مسئله به مخاطبا تمصيه م كند كه اا به عنما
مقدمه يا تكمله اي براي مطالعات خمد بهره ببرند و تنها به مطالعه ايك كتام اكتفا نكنند.
نميسنده تالش دارد خمانندگا در هنگام مطالعه ايك كتام به حمادث و افكار جها سياس
پيرامم خمد با ديد سياستگذاري عممم بنگرند.
كتام در  10فصل به نگارش در مده است .در بررس اجمال م تما گفت  10فصل ذكر
شده ،در سه بخش كل تدويك يافته است .فصل  1،2و 3ديدي كل اا فرايند سياستگذاري و
محيط كه سياست در شكل م گيرد ارائه م كند .فصل  4و  5به بحث و بررس باايگرا
فرايند سياستگذاري اختصاص دارد .فصلهاي  6تا  9به بررس خروج ها و فرايند
سياستگذاري م پردااد و فصل نهاي نيز تمام مباحث پيشگفته را با درنظرگرفتك نظريات
جديد سياستگذاري و با هدف فراهم ورد ديدگاه كار مدتر اا مد مرحلهاي و ارائه
نظريه اي داده مبنا در ايك حماه با هم تركيب كرده است .براي شناي و بررس بيشتر با
محتماي ايك كتام ،در ادامه مروري كل بر مباحث هر يك اا فصم به شكل جداگانه ارائه
م شمد.

فصل اول :معرفي فرايند سیاستگذاری

1

نگارنده در ايك فصل با بررس ايك مسئله كه چه استدال هاي براي علم بمد رشته
سياستگذاري عممم مطرح است ،قصد دارد در ابتداي كتام ديدي كل اا ايك حماه به عنما
يك رشته دانشگاه و يك رشته كاربردي براي مخاطبا خمد – اعم اا دانشگاه و اجراي -

فراهم كند .بر ايك اسا محتماي ايك فصل دربردارنده مباحث مانند ،رابطه سياست و
سياستگذاري ،چيست سياست عممم  ،ايدهها و مشكالت در فرايند سياستگذاري و داليل
مطالعه سياستگذاري است .خماننده در ايك فصل فرام گيرد كه مطالعه سياست عممم اگرچه
ريشه در علمم سياس دارد –كه خمد رشتهاي قديم به حسام م يد -اما ،ابداع جديد و
مربمط به سا ه اي بعد اا جنگ جهان دوم است .هدف ايك فصل مقدمات با ماهيت تمصيف
خمد ،عالوه بر جذم مخاطبا به مطالعه سياستگذاري عممم  ،افزايش انگيزه و كنجكاوي

1 -Introducing the Policy Process
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شخص نها براي درک نحمه عملكرد اممر و ايفاي نقش فعا تر در تصميمات است كه بر نها
و جامعه اثرگذارند.

فصل دوم :مؤلفههای نظام سیاستگذاری

1

ايك فصل كه در ويرايش سمم ( )2010به كتام اضافه شده است ،متغيرهاي كليدي
اجتماع  ،اقتصادي و جمعيتشناخت تأثيرگذار بر سياستگذاري عممم را به بحث م گذارد.

طرح ايك مبحث-البته با مفروضات نگاه سيستم  -اا جهت داراي اهميت است كه ماهيت
سياستگذاري بسيار متأثر اا محيط است كه در شكل م گيرد .بر ايك اسا نميسنده تالش
كرده است متغيرهاي فراوا محيط مؤثر بر سياستگذاري عممم را تا حد امكا خالصه كند.

بريكلند در ايك فصل همراستا با ديدگاه «پائل ساباتير»( )2018(2در نظريه چارچمم ائتالف
حاميا  )3به عمامل محيط پايدار ،مانند ويژگ هاي ساختاري و عمامل محيط پمياي اشاره

م كند كه در طم اما به كندي يا به سرعت تغيير م كنند .بحرا مال سا  2008و
ويژگ هاي باق مانده ار قرو  18و  19كه همچنا نحمه ساخت سياست و سياستگذاري
عممم در امريكا را ساامانده م كنند ،به ترتيب اا عمامل پايدار و پمياي محيط هستند كه
براي مثا به نها اشاره شده است .بريكلند همچنيك با تأكيد بر روندهاي مدر در اسكا و
مهاجرت ،ارتباطات و اقتصاد جهان شده و جها هاي يكدست و تغييرات اجتماع پيامدهاي
 ،مدع است كه محيط سياستگذاري عممم – و مشكالت  -اا جمله مهمتريك

چالشهاي هستند كه سياستگذاري با روبهروست .بنابرايك فهم ايك دشماريهاي محيط
بسيار مهم است ،چرا كه هميك چالشهاي محيط سياستگذاري هستند كه اغلب گريبا
سياستگذارا را م گيرد .نميسنده بر ايك اسا در فصل بعدي به ايك مبحث م پردااد كه
سياستگذارا چگمنه با چالشهاي ممجمد در عرصههاي مختلف سياستگذاري اياالت متحده
برخمرد م كنند.

فصل سوم :زمینههای تاريخي و ساختاری سیاستگذاری عمومي

4

فصل سمم كتام در پيگيري نگاه سيستم و در ادامه مباحث فصل دوم -كه متغيرهاي
ثابت خارج را به بحث گذارده است -مؤلفههاي داخل نظام سياستگذاري را ممرد بررس

قرار م دهد .در ايك راستا فصل سمم بر ويژگ هاي تاريخ و ساختاري سياست 5در امريكا و
1 - Elements of the Policy-Making System
2 - Paul Sabatier
3 - Advocacy Coalition Framework
4 - The Historical and Structural Contexts of Public Policy Making
5- Politic
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در سياستگذاري متمركز است .اهميت ايك فصل اا روست كه اغلب دانشمندا
و پژوهشگرا سياستگذاري ،دغدغهمند اهميت ساختار و قماعدي هستند كه بااي

سياس بر بنيا

شكل م گيرد.

به اعتقاد بريكلند ،دانشجميا و محققا سياس در حيك تحصيل چنيك م مماند يا حداقل

به ايك نتيجهگيري هدايت م شمند كه قماعد و ساختار بااي ب طرفند و هر كس كه بخماهد
م تماند در ب ااي سياس شركت كند و در تغيير اجتماع خمد سهيم شمد .اما وي در ايك فصل

نشا م دهد كه بنيانگذارا قانم اساس اياالت متحده تعمداً نظام سياس ايك كشمر را براي
حمايت اا منافع تجاري و صاحبا سرمايه و دشمار ساختك تحرک تمدههاي مردم در
سهمخماه اا ثروت جامعه طراح كردهاند .به گفته نميسنده ،عالقهمندا به مبحث تغيير
سياست به خمب با جايگاه و نقش ساختار شنا هستند و م دانند كه بر اسا ايك امر

جايگاه براي حركتهاي تمدهاي و دممكراس مشاركت در نظر گرفته نم شمد .اما همانطمر
امكا تغيير سياست اا
كه در سراسر كتام تأكيد شده است ،شرايط وجمد دارد كه ط
سمي ايك بخش نيز وجمد دارد و گاه اوقات ايك تغيير بسيار هم سريع است .در حقيقت

يك اا جنبههاي جالب تمجه سياست هنگام خمد را نشا م دهد كه بر خالف روندهاي
جاري ،تغيير سياست بر اسا جنبشهاي تمدهاي ممكك م شمد .در مجممع در كنار محيط
كه سياستهاي عممم در شكل م گيرند ،فاكتمرهاي ساختاري و تاريخ متعددي ساخت
و وضع سياست عممم را متأثر م سااند .ايك فاكتمرها چه اا ويژگ هاي ديرپاي سياست در

امريكا [يا هر نقطه ديگري] باشند و چه اا مسائل روامره ،امكا تغيير در نها وجمد دارد؛
چنانكه در نگاه تاريخ شاهد تغيير نها در اياالت متحده بمدهايم .اما تغيير در محيط
سياستگذاري در مقايسه با اندگ روامره بسيار رامتر است .كنشگرا ممفق در
سياستگذاري همماره بايد ويژگ هاي متغير محيط سياستگذاري و روشهاي تغيير در محيط
را در نظر داشته باشند.

فصل هاي چهارم و پنجم كتام به معرف و بررس نهادها و افراد مختلف اختصاص يافته
است كه به سياست عممم شكل م دهند .در ايك راستا فصل چهارم به معرف كنشگرا
رسم يا نهادي – تقنين  ،قضاي و اجراي  -و فصل پنجم به كنشگرا غيررسم مانند
گروههاي منافع و ر سانه اختصاص يافته است .نميسنده با طرح ايك مباحث تالش كرده
شيمههاي گرد مد ايك باايگرا  -مانند مثلث هنيك ،1ايرمجممعههاي دولت  2و شبكههاي
ممضمع  -3حم مذاكره و مباحثه در خصمص گزينههاي سياست را نشا دهد.

1 - Iron Triangles
2 - Subgovernments
3 - Issue Networks
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مقامات رسمي و نقش آنها در سیاستگذاری عمومي
نميس نده در ايك فصل در پ

سياستگذاري عممم

شناساي

و معرف

1

نهادهاي رسم

اياالت متحده است .بر ايك اسا

و نقش نها در

محتماي فصل به بخشهاي

قانمنگذارا  ،مجريا و دستگاه قضا تقسيم شده و هر كدام به تفكيك ممرد بررس

قرار

گرفتهاند .به اعتقاد بريكلند با بررس ساده قانم اساس اياالت متحده ،قمانيك اساس ايالتها
و ديگر قمانيك مرتبط م تما برخ اا سااما هاي مسئم در سطح فدرا و سطح ايالت را
تشخيص داد .با ايك حا و باوجمد نكه قمانيك اساس فدرا و ايالت و ساير قمانيك مرتبط،
نقش و كاركرد (عملكرد) كنشگرا رسم را مشخص كرده است ،اما همزما و به اندااه كاف
در خصمص بسياري اا جمانب ارتباط ميا نها و همچنيك روابط ميا كنشگرا رسم و
غيررسم شفاف نيستند .در حقيقت ،تغييرات اساس اجتماع  ،سياس و اقتصادي كه اا اما

طراح قانم اساس امريكا رخ داده است ،باعث مماانه قما ميا كنشگرا رسم شده است و
ايك تغيير مادام كه نيااهاي جامعه رو به تغييرند ،ادامه م يابد .با ايكحا  ،به نظر نميسنده

درک بهتر چگمنگ تعامل ايك كنشگرا به درک بهتر ما اا فرايندي م انجامد كه ط
سياستها تأييد و برخ ديگر رد م شمند.

مقامات غیررسمي و نقش آنها در سیاست عمومي

برخ

2

براي بسياري اا مردم درک اينكه دولت چگمنه عمل م كند و چگمنه م تمانند در

نقش

داشته باشند ،بسيار دشمار است .چنانكه اغلب نظرسنج هاي عممم نيز نشا م دهند ،مردم
گما م كنند كه دولت دور اا دستر  ،دوست نداشتن و غيرقابل فهم است و تحت تأثير
اقدامات فردي قرار نم گيرد .به اعتقاد نميسنده ايك احسا (عممم ) قابل درک است ،چراكه
دولت ها ،بزرگ ،پيچيده و برخ اوقات شامل نهادهاي فاسد هستند .اما يا بايد مشاركت در
سياست را كنار نهاد؟
بريكلند در ايك فصل با معرف و بررس گروههاي مختلف غيررسم مانند شهروندا
منفرد ،3گروههاي منافع ،4جنبشهاي اجتماع  ،5احزام سياس  ،6اتاقهاي فكر 7و ديگر
مؤسسات پژوهش  ،رسانههاي ارتباط  ،8ايرمجممعههاي دولت و شبكههاي ممضمع  9بر

1 - Official Actors and Their Roles in Public Policy
2 - Unofficial Actors and Their Roles in Public Policy
3 - Individual Citizens
4 - Interest Groups
5 - Social Movements and Mobilization
6- Political Parties
7 - Think Tanks
8 - Communications Media
9- Subgovernments, andIssue Networks
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است كه رها كرد فهم دولت و قبم ناتمان در مشاركت در تصميمهاي دولت قابل قبم
نيست ،چراكه ايك تصميم مساوي كنار نهاد حقمق هر يك اا ما و در حقيقت واگذار كرد

مسئمليت هاي شهروندي است .در ايك راستا بريكلند با استناد به ديدگاه «جا الک»- 1كه منشأ
حكممت را رضايت حكممتشمندگا معرف

كرده است -رضايت حكممت شمندگا را

مبناي مشاركت مردم در مديريت دولت قلمداد م كند .بنابرايك مشاركت نكرد در
سياستگذاري نظر نميسنده پذيرفتن نيست و تأكيد دارد كه يك اا استدال هاي اصل براي

ترغيب به مشاركت است كه اگر ما و دوستانما (همفكرا ما مانند هم حزب ها) ممفق به
مشاركت در ايك فرايند نشميم ،افراد ديگري برخالف نچه منافع ماست ،فعاليت م كنند و

م تمانند در ايك فرايند مؤثر واقع شمند .براي مثا ممكك است كتاب در كتابخانه پيدا كنيد كه
به باور شما حاوي محتميات نژادپرستانه ،جنس يا غيراجتماع باشد و بنابرايك فقط براي
استفاده بزرگساال مفيد باشد و بخماهيد دسترس نابالغا به بايد ممنمع شمد .اگر شما و
دوستانتا هيچ كاري نكنيد ،به احتما اياد كتام در هما قفسه باق خماهد ماند ،اما اگر
جنبش را ترتيب دهيد كه دسترس به كتام را محدود كند ،تنها در ايك صمرت احتما

وضع ايك محدوديت وجمد خماهد داشت .بنابرايك نبايد همچم فردي كلب مسلك با ايك
اعتقاد كه ب انصاف هاي ممجمد در بهرهمندي اا قدرت و منابع ،مانع رسيد به خماستههاست
و راه تغيير را سد م كند ،هرگمنه تالش براي ايجاد تغيير را ناممكك و هدر داد اما
دانست .البته نميسنده اذعا دارد كه سياستگذاري حقيقتاً فرايندي كند و پر اا چالش است،

گروهها همماره قادر به ايجاد تغيير دلخماه خمد نم شمند و ايجاد تغيير اجتماع هم واقعاً كار
ساده اي نيست .چنانكه ساختاري كه در قانم اساس اياالت متحده تعبيه شده است تا حد
ايادي و صريحاً براي حفظ ثبات و دوري اا تغيير طراح شده است .بنابرايك نميسنده به
هيچوجه مدع نيست كه تغيير سياست كار سادهاي است يا اينكه ترجيحات سياست ما خيل
سريع تبديل به سياستهاي دولت بالفعل م شمند .اما اگر رسيد به هدف اراشمند باشد،
خماهد بمد.
تالش سخت و صبر ضروري بهاي الزام
نميسنده براي تأييد محتماي ايك فصل به مثا هاي فراوان اا تاريخ سياستگذاري اياالت
متحده اشاره م كند كه در مردم مصمم به ورود در ميدا شده و ممفق به تغيير سياستهاي
مهم شده اند .جنبش كسب حق رأي انا  ،جنبش حقمق مدن  ،جنبش برابري حقمق انا ،
جنبش سختتر شد مجااات رانندگا مست و اجبار شركتهاي تمليد سيگار به تأميك هزينه

بااپروري سيگاريها ،همگ اا جمله نممنههاي هستند كه به مشاركت شهروندا عادي متك
بمدهاند ،نه يك گروه بزرگ منافع بهرهمند اا يك بااوي قدرتمند اا الب گرا .

)1 - John Locke (1632-1704
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فصل ششم :تعیین دستورکار ،قدرت و گروههای منافع
در سير منطق

مباحث كتام ،ايك فصل به بررس

1

گروهها ،قدرت و تعييك دستمركار
2

اختصاص يافته است و نميسنده به معرف و بررس دستمركار ،ايده قدرت سياس  ،گروهها و

قدرت در سياستگذاري ،3تركيب گروهها و استراتژيهاي تغيير 4و ساخت اجتماع مشكالت

5

است كه تعييك دستمركار
پرداخته است .دليل پرداختك به ايك مباحث به اعم نميسنده
مهمتريك مرحله اا فرايند سياستگذاري است ،چرا كه در ايك مرحله گروهها قدرت سياس را
براي رسيد به اهداف خمد به كار م گيرند (هم براي پيشبرد يك هدف و هم براي متمقف
كرد يك هدف يا برنامه) .كاربرد قدرت ممضمع محمري و پيچيده در سياست در هر

كشمري و به ويژه در سيستم سياس اياالت متحده است ،بنابرايك فهم اينكه قدرت چيست،
چگمنه به دست م يد و چگمنه با استفاده اا نگاهها را اا ممضمعات منحرف م كنند ،نكته

كليدي درک
م رود.

است كه چرا دولت در حال

كه تماناي انجام كاري را دارد ،اا

طفره

بدو شك مطالعه تعييك دستمركار روش مفيدي براي غاا فهم ايك مسئله است كه
گروه ها ،قدرت و دستمر كار چگمنه در راستاي شكل داد مباحث سياس پيرامم
سياستگذاري تعامل م كنند .اا نظر بريكلند ارتباط ميا ايدهها ،ساخت اجتماع مشكالت و
راهحلها ،ماهيت دستمركار ،گروههاي مشاركتكننده در تعييك دستمركار و ارائه ايدههاي
متفاوت پيرامم خمد قدرت صرفاً يك ممضمع جالب براي پژوهش نيستند ،بلكه نقطه محمري
فرايند سياستگذاري به حسام م يد .گروههاي كه بتمانند ممفقيت منابع خمد را بسيج يا
استراتژيهاي نظري فريبندهاي ارائه م دهند ،در ايك فرايند اغلب صاحب قدرت م شمند .در
حقيقت يك نشانه فريبنده يا داستا اتفاق همانند حركت مادرا امريكاي عليه رانندگ در
حا مست  ،م تماند چم اخمه اي بر تار ،در نظام سياس و فرايند سياستگذاري نمسا ايجاد
كند و سبب ايجاد فشار براي تغيير سياست شمد.

بايد به ياد داشت كه تعييك دستمر كار نيز همانند ساير مراحل فرايند سياستگذاري در خأل
اتفاق نم افتد .هما قدر كه احتما دارد ورود و رشد يك مسئله در دستمركار تابع خمد
مسئله باشد ،به هما اندااه هم محتمل است كه باايگرا مشاركتكننده ،روابط نهادها و
عمامل سياس و اجتماع مسبب باشند .منااعه بر سر جلب تمجهات به ممضمعات خاص
و روش هاي ويژه ترسيم ممضمعات فرايندي هميشگ است .بنابرايك دسته اا افرادي كه
1 - Agenda Setting, Power, and Interest Groups
2 - The Idea of Political Power
3 - Groups and Power in Public Policy
4 - Group Coalescence and Strategies for Change
5 - The Social Construction of Problems
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فراا و فرودهاي نظرات و قدرت را درک م كنند ،سادهتر (به نحم شايستهتري) قادر به درک
ايك مسئله خماهند بمد كه چرا و چه امان سياستها تغيير م كنند و چگمنه م تمانند در

مباراات براي تغيير سياست شركت كنند.

فصل هفتم :انواع سیاست و سیاستهای عمومي

1

ايك فصل با ارائه تعريف جامع اا سياست شروع م شمد و سپس به سراغ دستهبندي انماع
سياستها (اا جمله :تمايع  ،تقنين و بااتمايع 2؛ هميشگ و ممقت3؛ مادي و نماديك)4

م رود .به اعم نميسنده دستهبندي دقيق ايك ممارد م تماند به فهم ايك نكته كه چه نمع
سياستهاي ( )politicsباچه نمع سياستگذاريهاي همراه هستند ،مفيد باشد .برايك اسا

در

ايك فصل روشهاي گمناگم دستهبندي سياستها و همچنيك نحمه تصميمگيري باايگرا
مختلف در خصمص اينكه كدام سياستها را دنبا كنند ،به بحث گذاشته شده است .البته
هيچگمنه دستهبندي قطع و كامل اا سياستها وجمد ندارد ،اما همزما ايك دستهبندي اا
جهت مفيد است كه نحمه تفكر منطق در خصمص چيزي است كه دولت انجام م دهد و

ما اا دولت خماها انجام هستيم .بنابرايك ،نبايد در مطالعه ايك فصل جزم بمد و در عمض
بايد به نقاط قمت و ضعف هر دستهبندي تمجه كرد كه نكات معناداري را در خصمص شيمه
ارائه م كند.
ساخت سياست و نمع احتمال
بريكلند در نتيجهگيري ايك فصل بيا م دارد كه روشهاي متنمع براي انديشيد به

چگمنگ اتخاذ تصميمها براي حل مشكالت سياست وجمد دارد .نظريههاي كه به چگمنگ
اتخاذ ايك تصميمات م پردااند ،صريحاً به نظريات هنجاري  -كه تمضيح م دهند تصميمات
چگمنه بايد اتخاذ شمند -م ان جامند .اما همزما با مطالعه و مشاركت در سياست عممم
ارانده است كه اا خمد بپرسيم يا تصميمات اتخاذ شده م تمانست بهتر باشد يا خير .بريكلند
البته تذكر م دهد كه هرگاه اينگمنه عمل كرديد ،در خصمص تعريف «بهتر» به دقت بينديشيد،
چراكه نظريهپردااا حقيقتاً اجماع در خصمص اينكه سياست بهتر چيست ،ندارند .يك فرد
طرفدار عقالنيت ممكك است معتقد باشد كه بهتريك سياست ،سياست است كه با احتما
بيشتري مشكل را حل كند .اما ممكك است شما اهداف و اراشهاي متفاوت داشته باشيد كه
تعريف بهتريك سياست تغيير يابيد.
ط

1 - Policies and Policy Types
2 - Distributive, Regulatory, and Redistributive Policies
3 - Substantive and Procedural Policies
4 - Material and Symbolic Policies

198

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 1396

فصل هشتم :طراحي سیاست ،ابزارهای سیاستگذاری و تصمیمها

1

فصل هشتم كتام با ايك مفروض كه حماه سياست ممرد بحث ،اغلب بر سياستگذاريهاي

كه با هدف برطرف كرد مشكالت طراح

م شمند ،تأثيرگذار است به بررس
4

مباحث

طراح سياست (مشكالت ،2اهداف ،3ابهام و تعارض اهداف ) و ماهيت و انماع ابزارها و

وسايل سياست  5و نحمه انتخام نها با تمجه به طراح سياس و انماع تصميمگيري (عقالنيت
كامل ،6محدود 7و تدريج  )8كه براي تسكيك يا برطرف كرد مشكالت جامعه اا استفاده

م شمد ،اختصاص يافته است.
به اعتقاد نميسنده هنگام كه مشكل شناساي شد و تصميم گيرا

را در دستمر كار

خمد قرار دادند ،همچنا دو اقدام مهم ديگر شامل :طراح سياست و فرايندهاي تصميمگيري
براي ممفقيت حركت اا ايده به عمل الام است .بنابرايك نقطه اصل تمركز فصل هشتم بر ايك

دو جنبه اا فرايند سياستگذاري قرار گرفته است.
 .1طراحي سياست :به فرايندي اطالق م گردد كه سياست ط

 -هم اا طريق تحليل

فن و هم اا طريق فرايندهاي سياس براي رسيد به هدف خاص -طراح م شمد .پس اا
نكه سياست طراح شد ،اتخاذ و اجرا م شمد .در هر يك اا ايك دو مرحله عامال مديريت ،
نيت شاخههاي اجراي و تقنين را به بروندادهاي سياس واقع تبديل م كنند.
 .2فرايندهاي تصميمگيري :ايك بخش حاوي نظريههاي شاخص در خصمص نحمه
تصميمگيري افراد و نهادهاست .ايك بخش با بحث در خصمص مسائل كه سياستگذارا
بايد در هنگام طراح سياستها در نظر بگيرند غاا م شمد ،اما همانگمنه كه مشخص است
اي ك فرايند پيچيده است .اهداف با يكديگر معارضند ،ابهام در اهداف وجمد دارد و سياستها
اغلب بدو تمجه به نظريه علّ طراح م شمند و بنابرايك درک اينكه كدام نمع خاص اا
سياست كار مد خماهد بمد براي سياستگذارا دشمار است .تمام ايك جمانب در طراح
سياست مهم هستند .چ راكه طراح سياست تأثير قابل تمجه بر انتخام ابزار ممرد استفاده

براي دستياب به اهداف تعييك شده سياست دارد.
بريكلند در ادامه فصل اشاره م كند كه ابزارهاي سياست و اجرا به نحمي جدانشدن به
يكديگر مرتبطند .انتخام ابزارهاي سياست هم بر اجراي سياست اثر م گذارد و هم اا اجرا
1 - Policy Design, Policy Tools, and Decisions
2 - Problems
3 - Goals
4 - Ambiguity and Goal Conflict
5 - Policy Tools and Policy Instruments
6 - Rational Comprehensive Decision Making
7 - Bounded Rationality
8 - Incrementalism
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اجرا ،يكديگر را در فرايند اجرا

بحث متعاقب طراح سياست و انتخام ابزار ،اجراي سياست و ممفقيت و شكست در

اجراست كه نميسنده فصل نهم كتام را به

اختصاص داده است .اجراپژوه

يك

اا

عرصههاي مطالعه فرايند سياستگذاري است كه به مطالعه جنبههاي اجراي سياست پس اا
اتخاذ و تصميب م پردااد.

فصل نهم :اجرای سیاست ،شکست و يادگیری

1

هنگام كه طراحا سياست ابزارهاي سياست خمد را طراح كنند ،باايگرا مختلف

حاضر در فرايند سياستگذاري تمجه خمد را معطمف اجراي سياست عممم خماهند نممد .بر
ايك اسا بريكلند فصل نهم كتام را به مباحث نظري اجراي سياستهاي عممم اا جمله
رويكردها و سير مطالعات در اجراپژوه (باال به پاييك ،2پاييك به باال 3و تركيب  ،)4شكست
سياست و يادگيري 5اا و انماع يادگيري اختصاص داده است .بهاعم نميسنده فهم اجراي

سياست وضع شده به ايك سبب داراي اهميت است كه يك اا ويژگ هاي اصل فرايند
سياستگذاري است و يادگيري اا مشكالت كه فراروي اجرا پيش م يد ،م تماند فراگيري
راههاي بهتر براي ساختاربندي سياستها براي اطمينا اا اينكه هما تأثيري را كه طراحا به
بمدهاند ،تضميك كند.
دنبا
نبايد فراممش كرد كه اجراي سياست براي سياستگذارا و مديرا عممم اا دشمارتريك
عرصههاي فرايند سياستگذاري است و شكست سياست يك اا نااميد كنندهتريك بخشهاي
كاري نهاست .مطالعه مرحله اجراي سياست براي دانشجميا سياستگذاري عممم نيز
م تماند بسيار جذام باشد ،چرا كه (ماهيت) اجرا باايگرا ايادي را براي رسيد –خنث
كرد  -اهداف سياست گرد هم ورده و وادار به همكاري و برخمرد با يكديگر م كند.

به اعتقاد بريكلند مرحله اجرا حقيقتاً جهان كمچك شده اا تمام چرخه سياستگذاري
ا ست .پژوهش در خصمص اجرا دشمار است؛ او به دليل كه مطالعه ايك مرحله نشا داده
است تهيه مدل اا دشمار است ،و دوم نكه تنش ميا ساختك و امم يك نظريه سياست
خمم و نظريه اجراي خمم كه همزما اطالعات مناسب را براي سياستگذارا و مجريا
فراهم كند ،دشمار ا ست .اا ايك رو فصل نهم كتام شكست سياست را با تمركز بر شيمههاي
1 - Policy Implementation, Failure, and Learning
2 - Top-Down Approaches to Implementation
3 - Bottom-Up Approaches to Implementation
4 - Synthesis: A Third Generation of Implementation Research
5 - Policy Failure and Learning
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گمناگمن كه م تما به شكست يك سياست اطالق كرد به امم گذارده است .نتيجه ايك
فصل در خصمص نظام سياستگذاري اياالت متحده است كه با تمجه به پيچيدگ ايك نظام
به نظر م رسد كه شكست سياست -يا در بهتريك حالت ممفقيت اندک

 -يك

اا

بروندادهاي هر برنامه سياست است .شكست نيز مانند هر امر ديگري اا سياست عممم
ممقعيت ذهن است كه اغلب ريشه در ادراک اا منافع خاص دارد تا واقعيتهاي عين  .چنانكه

در حماههاي همچم كنتر جرم ،تروريسم يا حفاظت اا محيطايست تصمر م كنيم اگر
سياست به  100درصد اهداف خمد نرسد ،شكست خمرده است .اما اگر سياست هيچ گاه به

ايك رقم نرسد چه پيش خماهد مد؟ يا  75درصد بدتر اا  100درصد است ،يا بهتر اا ايك

نيست كه هيچ پيشرفت نداشته باشيم؟ به وضمح ايك اراياب متك به ماهيت حماه سياست
است .در برخ حماهها مانند سياست ايمن همانمردي ،يا سياستهاي تنطيم مماد مخدر،
انتظار ما نزديك به  100درصد است .در مجممع اگرچه شكست و بهبمد سياست ،فرايندي
پيمسته بدو نقطه شروع و پايا مشخص است اما فرايندي حاوي فرصتهاي فراوا براي
پااليش و تدقيق سياست است.

فصل دهم :علم و نظريه در مطالعه سیاستگذاری عمومي

1

فصل پايان كتام ،فصل نظري است كه تمام مؤلفههاي ذكر شده در فصلهاي قبل را با
در نظرگرفتك نظريههاي مدر فرايند سياستگذاري در كنار يكديگر قرار م دهد .در ايك فصل

بر بحث ايده علمم سياستگذاري به مثابه اجتماع تمركز شده است و نميسنده مدع است با
كاوش نظريهها و در نظر گرفتك فرايند سياستگذاري به مانند يك نظام (سيستم) ،م تما
درو دادها و بروندادهاي نظام سياستگذاري را بر اسا رابطهشا با نظام سياس خالصه و به
بحث گذاشت يا به بيا سادهتر نگمنه كه در ادبيات سيستم رايج است به «جعبه سياه»
فرايند سياستگذاري دست يافت.

2

نيمه دوم ايك فصل شيمههاي تكميل و متفاوت نگاه به ايك جعبه سياه را به بحث م گذارد .اغلب
مد هاي ذكر شده در ايك بخش اا جديدتريك نظريههاي سياستگذاري عممم اا جمله نظريه
«جريا هاي چندگانه» 3اا «جا كينگدا » ،4نظريه «تعاد مقطع » 5اا «فرانك بام گارتنر و برايا
جمنز» 6و نظريه «تحليل نهادي» 7اا «اِلينمر اوسترومز» 1هستند .در مجممع م تما گفت ايك فصل
1 - Science and Theory in the Study of Public Policy
2 - Black Box
3 - Multiple Streams
4 - John Kingdon
5 - Punctuated Equilibrium
6 - Frank R. Baumgartner and Bryan D. Jones
7 - Institutional Analysis and Development (IAD) or Institutional Rational Choice

شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم ،نظریهها و مدلها

201

براي شناي با نظريههاي معاصر فرايند سياست طراح شده است .با ايك حا بريكلند مدع است
همانند ساير نظريههاي علمم اجتماع ايك نظريهها نيز كليت فرايند سياست را تبييك نم كند .ايك
كتام البته به دنبا رد ايك نظريهها نيست ،بلكه در عمض مدع است جستوجمي نظريهاي واحد
براي فرايند سياستگذاري هدف غيرممكن است و تاكنم نظريه كامل در ايك خصمص ارائه نشد

است.
ش ايا ذكر است هدف نميسنده در ايك فصل بيشتر ارائه فهم اوليه اا چيست ايك نظريهها
و نحمه ارتباط نها با يكديگر براي خمانندگا غيرتخصص و تااه كار است .نميسنده يك اا
داليل پرداخت اندک به نظريهها را ايك اميد ذكر م كند كه مخاطبا در البهالي شيمه تفكر

درباره اينكه چه چيز مهمتريك حماه مطالعه براي نها در فرايند سياستگذاري است را دريابند.
بنابرايك نميسنده براي نان كه دغدغه نظري دارند اميدوار است ايك كتام و ثاري كه به نها

ارجاع داده است ،بتماند مطالعه مخاطبا را جهت بدهد و به سمت مطالعه عميقتر و گستردهتر
درباره فرايند سياستگذاري هدايت كند .نميسنده براي مخاطبان نيز كه قصد مشاركت در
فرايند سياستگذاري دارند اميدوار است كه با مثا هاي استفاده شده ،بتمانند مد ها را با مسائل

مهم فرايند سياستگذاري تطبيق دهند و ايك مثا ها به ويژه كمك كند تا بتمانند مباحث سياس
( )politicalرا منطق تر ،تجرب تر و به لحاظ نظري غن تر سااند.
در پايا به اطالع خمانندگا م رساند در ويرايش جديد كتام (ويراست چهارم) ،بخش
در خصمص نقش تحليل سياستگذاري و تحليلگر سياست در فرايند سياستگذاري به كتام
افزوده شده است و فصل مربمط به متغيرهاي مؤثر بر محيط سياستگذاري و همچنيك مراجع
كتام متناسب با رشد ادبيات ،براي بهرهبرداري بيشتر خمانندگا  ،به روارسان شده است.
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