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دانشجوی دکتری خط مشیگذاری عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی
(تاریخ دریافت - 96/8/13 :تاریخ پذیرش)96/11/21 :

چکیده
«پویاییهای خطمشی عمومی؛ نظریه و شواهد» به شرح دیدگاه «روایتهای سااخاار یاتااه» نساتت باه

پویاییهای خطمشی میپردازد .ایده پویاییهای خطمشی عمومی جدید نیست ،پیشتر با عنوانهای رز(،)1976
هریسون( ،)1990بامگارتنر و جونز ( )2002اعالن شده است .باوجوداین ،تهم روشنگرانه از تحلیل پویا در ادبیات

تئوری خطمشی بدون بررسی باقیمانده است .مسئله این است که خط مشی عمومی بساگی به تصمیمات انسانی
دارد .تمام تصمیمات در باتت زمانی اخذ میشوند؛ آنها به ناچار تحت تأثیر میراث گذشاه و عدم اطمینان به آینده

هساند .درون سیسام خطمشی ،عناصری وجود دارند که به مسیر وابساه هساند و ممکن است برخی از عناصار
نیز وابساه نتاشند .ضمن اینکه ممکن است رابطهای میان این ترایندهای ماعدد در سرعتهای مافاوت باشد .یک

روایت ساخااریاتاه خط مشی باید نهادها ،ساخاارها و ترایندهایی را مشخص کند که در یک موقعیت بخصوص

تاریخی قرارگرتاهاند .احاماالت و محدودیتهایی را که این ساخاارها بارای عاامالن در آن موقعیاتهاا خلا

میکنند  ،شناسایی کرده و توضیحاتی از پیامدهای عناصر علّی این ساخاا رها را به ترایندهای توسعه کاه در ایان
مدرک تاریخی یاتت میشوند ،پیوند میزند.

واژگان کلیدی :پویاییهای خطمشی ،تغییر ،وابساگی مسیر ،روایت

* - 1این مقاله به معرتی کااب زیر میپردازد:
The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence by Adrian Kay, Published by Edward Elgar, 2006.
12 - Email: sa.bigdeli@yahoo.com
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مقدمه
این کااب در مورد پویاییهای خطمشی عمومی است .آدریان کای ،اسااد دانشگاه گریفیث

در کویینزلند اسارالیا و سردبیر ساب

مجله خطمشی و سیاست در کاابی کوچک و بسیار
1

باارزش و عمی به شرح دیدگاهی که وی آن را «روایتهای ساخااریاتاه » مینامد ،به تحلیل

2

پویاییهای خطمشی پرداخاه است .بهزعم «هارت» پیشرتت در زمینه مطالعات تجربی
خطمشی عمومی در دو دهه گذشاه نستت به رشد زیاد مطالعات نظری در این زمینه کند بوده

است .اگر نسخههای ماون متانی گذشاه و اخیر مانند مطالعه خطمشی عمومی هاولت و رامش
( )2009با هم مقایسه شوند ،پیوساگی بیش از ابداع در مفاهیم و مدلهای (چرخههای
خطمشی ،مدلهای قدرت ،نظریههای تصمیم ،کینگدان ،ساباتیه ،پرسمن و ویلدتسکی،
لیپسکای) آنها به چشم میخورد .درواقع ،شواهد روشنی از انتاشاهای از تعمیمهای عملی

وجود ندارد و تقط زیرمجموعههای نظری به خود ارجاعی پرداخاهاند .احاماالً علت اصلی این
است که ترایندهای خطمشی آنقدر پیچیده ،بههمریخاه و پویا هساند که نمیشود در نظریهها

و ترضیه های مخاصر جمع گردند یا اینکه ممکن است ما در جایگاه اشاتاهی برای الهام ایدهها
قرارگرتاه باشیم .کای در این کااب پا را از علوم سیاسی تراتر مینهد و به جهان اقاصاد
نهادگرایی ،زیستشناسی تکامل و نظریه پیچیدگی مجموعهها نزدیک میشود .وی به
تالشهای دانشمندان پیشگام در این زمینه انسجام بخشیده و توانساه آنها را به شکل
مجموعهای از مفروضات بنیانی قابلاسافاده درآورد ( .)Haurt, 2008:305درواقع ،این کااب
به حوزه روششناسی مطالعات خطمشی ،به خصوص پویاییهای خطمشی تعل دارد.
کای در این کااب دیدگاهی ترااثتاتگرایانه 3به مطالعه خطمشی داشاه و آن را موجودیای
بسیار متهم که حاصل تعامالت ماعدد است در نظر میگیرد و بنابراین هر نظریه موجز را که
ادعای پیشبینی در سنت اثتاتگرایی دارد ،به چالش میکشد .وی در رویکرد خود به مطالعه
خطمشی جایگاه در میانه ایده نگاری صرف و الگونگاشای صرف اتخاذ میکند.

این کااب در دو بخش اصلی «نظریه» و «شواهد» تنظیم شده است .در بخش نخست
نویسنده در تصولی تحت عنوان پویاییهای خطمشی و تاریخ ،وابساگی مسیر ،دیدگاههای
تکاملی روایتهای ساخااریاتاه ،بهصورت خالصه به بیان متانی نظریه خود میپردازد .در
بخش دوم طی چهار مطالعه موردی شامل توسعه سیسام بودجه اتحادیه اروپا ،خطمشی
مشارک کشاورزی ،طرح بودجه ثابت پزشکان عمومی و خطمشی دارویی بریاانیا به کاربرد
نظریه روایتهای ساخااریاتاه میپردازد.

1

- Structured narratives
- empirical
3
- post positivism
2
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پسازاین مقدمه کوتاه به بیان خالصهای از این تصول پرداخاه و در بخش نخست همچون
کااب به شرحی از نظریه اصلی کااب میپردازیم و سپس یک نمونه از کاربرد نظریه را شرح

خواهیم داد.

نظریه روایتهای ساختاریافته
چرا ما نیاز به دیدگاههای پویا داریم؟ تحلیل پویا چیست؟ این کااب در مورد پویاییهای
خطمشی عمومی است؛ مانند بسیاری از واژگان در علوم اجاماعی که بهخوبی و گساردگی

مورداسافاده قرار میگیرند ،ایده دیدگاه یا تحلیل پویا در عین جدید و جذاب بودن ازنظر

تعریف دقی بهگونها ی که تمام کاربردهای گوناگون آن را پوشش دهد سخت است .التاه
تعاریف دقیقی مانند تعریفی که ساموئلسون ارائه میکند ،وجود دارد .وی تحلیلهای پویا را
مدلهایی میداند که در آن زمان ماغیر مساقل است .این تعریف ،محدودیت اسافاده کمّی برای
مدلهای رسمی اقاصادی و مفهوم تحلیل پویا دارد .در عوض بهخوبی نشان میدهد که چگونه
اقاصاددانان تاریخ را تراموش کردهاند ،اقاصاددانان در مدلسازی زمان مشکل داشاهاند .هر
ترایند خطمشیای ،یک سیسام پیچیده است و مدلهای پویای سیسامهای پیچیده بسیار
مشکلتر از مدلهای ایسااست و به همین دلیل هم در زیستشناسی و تیزیک نیز مدلهای
پویا کمار رشد کردهاند .مشکل ازآنجا برمیخیزد که ترایندهای چندگانهای با سرعتهای
مافاوت در زمان مشابه در حال حرکت هساند .این سرعتهای مافاوت ،مقیاسهای زمانی

مافاوتی را باعث میشوند؛ کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت در میان مقیاسهای تضایی
مافاوت خرد ،میانه و کالن و سطوح تصمیمگیری رایج در مطالعات خطمشی .خطمشی
عمومی بساگی به تصمیمات انسانی دارد .تمام تصمیمات در باتت زمانی اخذ میشوند؛ آنها
بهناچار تحت تأثیر میراث گذشاه و عدم اطمینان به آینده هساند؛ بنابراین ،توضیح تصمیمات
تردی مسالزم تهمی از حاتظه و اناظار است؛ اینها ذهنی ،شخصی و بخشی هساند و بنابراین

مناسب ترموله کردن مدلهای اقاصادی نیساند.
خطمشی ،مجموعهای از اهداف یا حالتهای مطلوب امور را نشان میدهد .این اهداف از
سوی احساس احامالی بودن که میراث گذشاه و پیشگوییهای آینده است ،تحتتشار قرار
دارند .خطمشی عمومی در مشهورترین تعریف هر آن چیزی است که دولت اناخاب میکند
انجام بدهد یا ندهد .ازاینرو ،خطمشی در مورد اناخاب است؛ اناخاب اهداف ،اناخاب دالیل
اعمال ،اناخاب ابزارها و چگونگی پاسخگویی به پیامدهای خروجیهای خطمشی .این
اناخابها ،پیامدها و اناخابهای بعدی در ترایندی موقای پیچیده شدهاند که در آن عدم
اطمینان وجه معرف آن است .در این کااب ،تحلیلهای پویا یک چارچوب مفهومی یا نظریه
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نیست ،ضمن اینکه به دنتال تعریفی دقی و موجز هم نیست .در عوض این کااب یک دیدگاه
یا روشی برای دیدن جهان با وابساگی بیشار به روششناسی است ،به صورتی که یکسری از
سؤاالت در مورد روشهای تحقی مطرح میسازد تا نظریه اساسی .ایده پویاییهای خطمشی

جدید نیست ،قتالً با عناوین رز ( ،)1976هریسون ( ،)1990بامگارتنر و جونز ( )2002اعالن
شده است .باوجوداین تهم روشنگرانه از تحلیل پویا در ادبیات تئوری خطمشی بدون بررسی

باقیمانده است .در بررسی متانی رویکرد علوم اجاماعی به تحلیل پویا ،مسئله تاریخ در
مطالعات خطمشی بهناچار همراه سؤال روششناخای وسیعتری از رابطه بین تتیین علوم

اجاماعی و تتیینهای تاریخی ظاهر میشود .این کااب به دنتال پیشرتای است در چالشی که

پیرسون ( )2004مطرح میکند :موضوعات تاریخ اغلب مطرح ،اما بهندرت بازگشایی میشوند.
ماهیت آنچه مورد مطالعه در دیدگاه پویا قرار میگیرد – موقای بودن و تغییر در مقیاسهای
مافاوت -بساگی به توجه به تاریخ در حد رشاه دانشگاهی یا تاریخنگاری دارد :تحلیل پویا
اسافاده از مفاهیم و نظریهها برای شناخت و توضیح دادههای طولی توسعه خطمشی است.
یک ساخاار عمی مشارک در تحلیل پویای خطمشی و «تاریخنگاری خطمشی» وجود دارد.

باوجوداینکه چنین ترمولی با محدودیای که رشاههای مافاوت ،روشها و ستکهای تحلیل
مافاوت دارند مواجه است ،پذیرش روشهای مافاوت تتیین معاتر است .تصل دوم کااب
روایاگری را روش مناسب پویاییهای خطمشی معرتی میکند و اسااندارد مخصوص تحقی
برای ساخت و ارزیابی روایت در تصل  5کااب توسعه داده میشود.

موقتی/زمانی بودن

1

میان موقای بودن و معمولی بودن تفاوت وجود دارد .در این کااب ترض بر این است که
زمانی یا موقای بودن یک مفهوم ذهنی و تصوری است ،درحالیکه زمانی بودن اشاره به این
دارد که ما چگونه وقایع یا تجارب را ازنظر زمان قابلتهم میسازیم .زمان نمیتواند از چیزها و

وقایع جدا شود و ذاتاً در موجودیتهای تجربی است .دو موضوع مطرح میشود :اول ،هر
اناخاب خطمشی یا تصمیمی ،بساگی به دانش گزینههای 2خطمشی دارد و بنابراین مفهوم
احامالی بودن اساسی است .سپس احامالی بودن بهناچار مرتتط با موقای بودن است؛ بدون تهم
گذشاه ،حال و آینده مفهوم احامالی بودن و اناخاب معنا ندارد.
احامالی بودن وارد نظریههای علوم اجاماعی با مفهوم «تاصله حالت» میشود که

مجموعهای ساخااریاتاه از تمام حالتهای ممکن آنی یکچیز است .برای مثال ،مجموعههای
1- temporality

- options

2
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مصرف و تولید در اقاصاد خرد ،ظرتیت نظام سالمت برای تولید خروجیهای سالمت خاص
یا پیوسااری از پیشبینیها در مدل تقر طی زندگی ،همان موجودیت (چیز) واحد در این کااب

خطمشی است .بنابراین تاصله خطمشی برابر تاصله حالت است .این مفهوم متنای دیدگاه

پویاییهای خطمشی است؛ دیدگاه پویا به خطمشی شامل بررسی حالتهای ماوالی یک

سیسام خطمشی و رابطه بین آنهاست .این نکاه میان رویکرد آمار مقایسهای و پویاییها تمایز
قائل میشود که اولی تقط حالتهای مشخص یک سیسام را مقایسه میکند و از در نظر

گرتان رابطه میان پیوند بین حالتها در طی زمان عاجز است .درحالیکه داشان یک نظریه
تغییر از میان دیدگاه حالتهای مقایسهای که دالیلی برای چرایی برخی حالتها که به
حالتهای دیگر تغییر میکنند تراهم میسازد امکانپذیر است دو عنصر مهم از دست میرود:
اول ،شرحی از ترایند تطتی میان دو حالت و تحلیلهایی از مسیر اتصال .دوم زمانی بودن،

جداسازی دو حالت مساقل از زمان است ،مانند عکسهای توری که ممکن است عالئم زمانی
تا حدی وجود داشاه باشد که باوانیم بگوییم یک واقعه قتل دیگری رخ داده است (حالتهایی
هساند که برای دالیلی غیر از وابساگی به زمان مقایسه میشوند) ،مثالً ممکن است وقایع

سیاسی قابل اهمیای باشند.
از سوی دیگر در دیدگاه پویا وابساگی به زمان عنصری محوری است .هدف این است که
یک سیسام را همانگونه که از حالتهای موقای عتور میکند و این حالتهای ماوالی بهآرامی
یا بهسرعت هساند ،موردبررسی قرار دهد؛ بنابراین سیسامی که بهآرامی تغییر میکند،

نشانگرهای زمانی مافاوتی از سیسامی که بهسرعت تغییر میکند دارد و التاه با این ادعا که
چیزی به آرامی تغییر میکند ،مفهوم زمان را به کار میبریم و این نکاه به این موضوع اشاره
دارد که همینکه ما باوانیم مقیاسهای تحلیل را در ترایند خطمشی جداسازیم ،میتوانیم
نرخهای تغییر را نشان دهیم و این چیزی است که از این جمله میتوان تهمید که علوم
اجاماعی باید هدف تحقی «حرکتها و نه ساکنها» را داشاه باشد .عنصر کلیدی برای تحلیل

زمانی اینگونه است :قرار دادن لحظات خاص بهطور نظاممند (از محل حال) در یک توالی
زمانی از وقایع و ترایندهایی که طی دورههایی گسارده شدهاند .عالوه بر این ،هدف
«حرکتها» برای رهگیری یک مسیر میان تمام حالتها نیز است .در علوم اجاماعی رسمی این
نکاه به شکل مجموعه ای از معادالت تابعی که در آن زمان ماغیر مساقل است ،نشان داده
میشود.
بههرحال نکاه کلیدی در این کااب این است که در ترایند خطمشی؛ احاماالت ،آنقدر
مانوع و ناماجانس و نیز غیرمناظره هساند که نمیتوانند در تواصل حالتها محدود شوند؛
بنابراین مدلهای قطعی یا اتفاقی پویاییهای خطمشی قادر به پیشبینی نیساند .چه پیشنگر و
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چه پس نگر و بنابراین یکی از اساانداردهای معرف تحقیقات علوم اجاماعی رد میشود.
بههرحال غیرقابلپیشبینی بودن به معنی غیرقابل توضیح دادن نیست ،همچنان که توضیح،
تایده درک کردن را دارد .تمام مفاهیم ،نظریهها و چارچوبهای پویاییهای خطمشی ذکرشده

در این کااب به توضیح «روایای» کمک میکنند.
تصل  2کااب تأکید دارد که مفهوم احامالی بودن پیوند حلنشده با زمان ،عنصر اصلی برای

روایتهای پویاییهای خطمشی است .بیشار توصیفات وقایع تکاملی ،روایت هساند و با
مطالعات خطمشی در تمرکز بر سکانسهای واحد و ترایندها اشاراک دارند .درواقع کاربرد
محدود تاصله حالت ،محدودیت تعمیم در مطالعات خطمشی را نشان میدهد .این یکی از

دالیلی است که چرا رویکردهای تکاملی به پویاییهای خطمشی در کااب بدان پرداخاه
میشود.

مفهوم تغییر
مفهوم تغییر چهار ایده را دربردارد :یکچیز مانا ،حالتهای ممکن ماعدد ،شناسایی یک

حالت آغازین و پایانی با عالئم زمانی و مشخص ساخان این حالتها .ساخاار منطقی تغییر به

شکل زیر است :چیزی که از حالت  S1در زمان  T1به حالت  S2در زمان  T2تغییر میکندT1 .

و  T2بهطور موقت حالتهایی را که  S1و  S2مشخص میسازند ،نشان میدهند اما با ایدهای
از یکی بودن که دو حالت را به هم پیوند میزند ما تقط میتوانیم بگوییم که آنها مافاوتند ،ما

نیاز به مفهوم «یکچیزی» داریم تا دو حالت را به هم پیوند بزند که آن چیز ،یا برخی از عناصر
پدیده باید برای رخ دادن پدیده باقی بماند.

خطمشی بهمثابه حالت موقتی
تمام کاابها در زمینه خطمشی باید به این موضوع بپردازند که خطمشی چیست؟ و این

چیزی است که طی زمان تغییر میکند و نیز تاب میآورد و عالقه به تحلیل پویا را باعث
میشود .هاگوود و گان به تعدادی از اسافادههای رایج از واژه خطمشی اشاره میکنند:
خطمشی بهمثابه عنوانی برای یک زمینه تعالیت ،مانند سیاست خارجی ،خطمشی بهمثابه
بیان هدف عمومی یا مسیر موردنظر به سمت حالت مطلوب امور ،خطمشی بهمثابه پیشنهاد
خاص ،بهمثابه تصمیم دولت؛ اقادار رسمی برای قانونگذاری بهمثابه برنامه تعالیتها بهمنزله
خروجی یا آنچه دولتها واقعاً تحویل میدهند ،برای آنچه تعهد داشاه یا قدرت داشاه تا از
طری قانونگذاری انجام دهد ،مورد اعاراض واقع میشود و بهمنزله یک نظریه یا مدل (مفهوم
اینکه اگر الف را انجام دهیم ب خواهد آمد) میباشد.
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چنین گساره تعاریفی باعث شده تا دای و هاولت و رامش این جرئت را بیابند ،خطمشی را
اینطور ساده تعریف کنند؛ خطمشی اناخابی است که از سوی دولت برای انجام یکسری از

کارها میشود .بهزعم اساون این تعاریف بر اساس دیدگاه کالسیک است که خطمشی نایجه

ترایند عقالیی است .الگوی خطمشیگذاری در پروژه عقالنیت مدلسازی است درجایی که

خطمشی طی مراحلی نستااً منظم خل میشود .اگرچه بیشار کاابهای خطمشی اذعان دارند
که این مدل بیشازحد سادهسازی است و خطمشی مجموعهای تصمیمات به هم وابساه

هساند ،تا یک تصمیمگیرنده و بسیاری اتراد در سطوح مخالف درگیر آنند و در کل
سازمانهای دولای تصمیمات گرتاه میشود ،مفهوم چرخه خطمشی ریشه خود را در نظریه

سیسامها و کار اولیه دیوید اساون در زمینه سیسامهای سیاسی دارد .چرخه خطمشی چرخه
بیپایانی از تصمیمات خطمشی ،اجرا و ارزیابی عملکرد است .مدلهای چرخه خطمشی
ایدهآلی هساند اما برای نشان دادن چالشها و نیازهایی که دیدگاه پویا مطرح میسازد مفید
است .تمام این مدلهای مراحل ،چرخهها و یادگیری و تغییرات بعد از آنها به آنچه خطمشی
از یک مرحلهبهمرحله میبرد ،اشاره نمیکنند .به بی ان ما ،مفهوم چرخه انجام آمار مقایسهای

است بهجای تحلیل پویا .تکه «ترایند» در ترایند خطمشی اغلب بدون نظریهپردازی رها
میشود .مدلهای چرخه خطمشی از در نظر گرتان پیچیدگی ترایند خطمشیگذاری و
واقعیای که خطمشی به ندرت بهصورت پیشرتت خطی به پیش میرود عاجزند .مراحل اغلب
رد میشوند یا تشرده میشوند و طرز تکرها ،عالی حالتهای قتلی پارادایمهای خطمشی یا

نقشههای تکری بازیگران حالت روانی یک ترایند را میربایند .ترایندهای ماعددی در مراحل
مخالف و با سرعتهای مافاوت بهطور همزمان در حال رخ دادن هساند.
یک جایگزین برای دیدگاه کالسیک وجود دارد که کولتاخ مدل تعامل ساخااری مینامد:
دیدگاه تعامل ساخااری ترض نمیگیرد که یک بازیگر واحد به یک مسئله مشخص میپردازد،
بلکه بر طیفی از مشارکت کنندگان در بازی تمرکز دارد و تنوعی از تهم آنها از موقعیت و
مسئله ،روشهایی که در آن ،آنها باهم تعامل میکنند و پیامدهای تعامل .دیدگاه تعامل ترض
میکند که خطمشی ترایندی در حال جریان است با مشارکتکنندگان بسیار که بیشار آنها نقش
رسمی یا شناخاهشدهای در خطمشیگذاری ندارند .آنها شامل وزرا ،مشاوران سیاسامداران و
کارکنان دولای ،اعضای کابینه ،کارکنان خط مقدم میباشند .طت این دیدگاه خطمشی در مورد
اعالم بیانات رسمی نیست بلکه ترایند مذاکره و نفوذ است .به قول اساون ،خطمشی بیشار یک
بازی بیپایان انحصار است تا تعمیر ماشین خیاطی .ترایند اناخاب و اجرا سیاسی و مناقشه
برانگیز است.
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سیستم خطمشی
از پیامدهای پذیرش دیدگاه تعامل پیچیده خطمشی این است که خطمشی را بهمنزله پدیده

چند سطحی ارائه میکند .خطمشی بین تصمیمات کوچک خاص و حرکتهای اجاماعی

بزرگ است .مفهومی در طیف میانه است .مقیاس اول در این طیف میانه ،سیسام خطمشی

است .از این نظر خطمشی یک کل یا سیسام است ،مانند بحث خطمشی سالمت یا دتاع.
سیسام خطمشی یک ماغیر پیچیده و ترکیتی از عناصر به هم وابساه است .درون این سیسام،
خرده سیسامهای خط مشی ماعدد یا عناصری وجود دارند که هریک بازیگران و سازمانها و
اهداف و ابزارهای خود را دارند .به نظر رز و دیویس ،برنامه خطمشی باید واحد تحلیل

مطالعات خطمشی باشد ،به دلیل اینکه بیش از همه قابلمشاهده است .برنامه خطمشی اشاره به
ترکیب خاصی از قوانین ،تعهدات ،نستتها ،سازمانها و کارکنان که در جهت اهداف کموبیش

تعریفشدهای هدایتشدهاند ،است .درواقع به عتارتی ،این تعریف یک ابزار خطمشی است:
وسیله یا منابع به کار گرتاهشده دولت برای اهداف که قابلشناسایی باشند .این دیدگاه

ظریفتری از خرده سیسام خطمشی است و متنای خرد روایتهای خطمشی باید قرار بگیرد.
نایجه مقیاسهای مافاوت خطمشی تقدان چارچوب دقی برای اندازهگیری یا قرار دادن
اسامرار خطمشی و تغییر آن بهجای همدیگر است .قضاوت در مورد تغییر خطمشی مشکل
است حای اگر در سیسام خطمشی تغییر محدودی باشد و خطمشی ثابت به نظر بیاید ممکن
است همزمان تغییری در سطح خرده سیسام یا برنامه یا ابزار دیده شود .هال سه دساه از

تغییرات خطمشی را برمیشمرد :تغییر در ابزار خطمشی (دساه اول) ،تغییر در ابزار واقعی که
به کار گرتاهشده (دساه دوم) و تغییر در پارادایم کلی خطمشی (دساه سوم در سطح سیسام
خطمشی رخ میدهد) .طت این طتقهبندی تغییر خطمشی و ثتات خطمشی ممکن است
همزمان مشاهده شود .کار هال از این جهت مهم است که تمایز تغییر در چیزها و تغییر در
نوعی که باید گرتاه شود ازنظر خطمشی امکانپذیر میسازد .این طتقهبندی کمک میکند تا
بفهمیم آیا خطمشی موجود در حال تغییر است یا خطمشی جدیدی آغاز میشود.

پارادایم خطمشی چارچوب تفسیری است که درآن ترایند خطمشی عمل میکند .مشخصاً

به چارچوب ایدهها و اساانداردهایی اشاره دارد که اهداف ،ابزارها و ماهیت مسئله خطمشی را

مشخص میسازد .بر طت این دیدگاه اینکه چگونه خطمشی شواهد را تفسیر و برای ساخت

مفهوم یک خطمشی از گزینههای خطمشی اسافاده میکند بر توسعه خطمشی اثر میگذارد.
چنین چارچوب تفسیری و نقشهذهنی ممکن است وابساه به مسیر و چستنده باشد .همانطورکه
مدل کوهن مفهوم تقریب علمی به کانونهای خاصی از عقالنیت خالص را به چالش میکشد،
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برای هر مدل مشابه خطمشی نیز مصداق دارد؛ بنابراین پارادایمهای خطمشی ماعل به بیرون،

دیدگاه کالسیک خطمشی گذاری عقالیی است.

خطمشی بهمثابه نهاد
نهادها مرکز نظریه علوم اجاماعی معاصر هساند .درواقع پذیرش اهمیت نهادها برای
پیشرتتهای اجاماعی و سیاسی یکی از معدود تواتقات بینرشاهای اصیل بوده است .جذابیت

نهادها این است که کمک میکنند ساخااری به جهان بدهیم که پیچیده است و در آن
ترایندهای چندگانه زمانی در سطوح مافاوت در جریان است .نهادها اسامرار دارند ،منظمند و

میل به مقاومت برای تغییر دارند ،به همین صورت آنها بخش مهمی از زمینه زمانی

خطمشیگذاران را تراهم میسازند .همچنان که پیشتر اشاره شد ،درون کل سیسام خطمشی
ساخاارهای گوناگونی در مقیاسهای مافاوت وجود دارند که بهمنزله نهادهایی در شکلدهی
تصمیمات در تنظیم و اجرای خطمشی عمل میکنند .اینها به عامالن یا عناصر انفرادی در

ترایند خطمشی قابل تنزل نیساند .نمونههایی از چنین نهادهای خطمشیگذاری مقررات
بودجهای ،شتکههای خطمشی ،رویههای عملیاتی اسااندارد در بخشها و ادارات دولای هساند.
از حیث تهم توسعه خطمشی نکاه بسیار مهم این است که تصمیمات گذشاه خطمشی ازنظر
تصمیمات کنونی خطمشی نهاد هساند :آنها به منزله ساخاارهایی عمل میکنند که میتوانند
گزینههای خطمش ی کنونی را محدود کنند یا شکل دهند .نهادگرایی روش مهمی از تفکر

درباره میراثهای خطمشی است و اینکه چگونه خطمشیها تجمیع میشوند و بهصورت
تدریجی تتدیل به نهاد میگردند .هدف اینکه بفهمیم چطور تاریخهای خطمشی بر خطمشی
در زمان حال اثر میگذارد ،این است که چه چیزی این پروژه تحلیل پویای خطمشی را
هدایت میکند؛ چنانکه اوکهشات میگوید ما یک برگه خالی از احامال نامحدود در حوزه
خطمشی نداریم ،گزینهها برای خطمشیگذاران آینده با مسیرهای خطمشی گذشاه محدود
شدهاند.

تمایز مفهومی میان یک خطمشی و یک نهاد مهم است؛ در هم آمیخان این دو هدف تحلیل

را در مطالعات خطمشی تیره میسازد .باوجود این ،در شرایط بهخصوص یک خطمشی
میتواند بهمثابه یک نهاد عمل کند .همچنان که پیرسون ( )596 ،1993اظهار داشاه... :
خطمشیهای عمومی اصلی قواعد مهمی از بازی را نیز میسازند ،بر تخصیص منابع مالی و
سیاسی اثر دارند ،هزینهها و مناتع مرتتط با راهتردهای سیاسی را جایگزین تعدیل میسازند و

درنایجه توسعههای بعدی سیاسی را تغییر میدهند.
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طت نظر پیرسون ( )2004خطمشیها نهاد هساند و اگرچه کمار از نهادهای سیاسی رسمی

پایهای هساند ،اما میتوانند به صورتی تکاملی و وابساه با نهادهای رسمی رشد کنند .عالوه
براین ،کاربرد ادبیات مساحکم و مهم در زمینه توسعه نهادی برای مطالعه خطمشی مرز

تحقیقی مهمی را ارائه میدهد .در این کااب با اسافاده از مفهوم وابساگی مسیر از تحلیل

نهادی بهره برده میشود.

وابستگی مسیر
نهادها ساخاارهایی هساند که مسیری را از طری تضای حالت 1طی میکنند ،آنها دوام

دارند ،تاریخی دارند و میتوانند برای اتصال وقایع و ترایندهای موقای مورداسافاده قرار گیرند.

مفهوم وابساگی مسیر در علوم سیاسی اغلب بهصورت انحصاری درون چارچوب وسیع
نهادگرایی مورداسافاده واقعشده است .این نهادها هساند که وابساه مسیر هساند .این مفهوم
بهمنزله یک عنوان برای سادهترین پویایی خطمشی تراخوانده میشود که تصمیمات گذشاه
بهمنزله محدودیای بر گزینههای موجود برای خطمشیگذاران عمل میکند .یک ترایند ،وابساه
به مسیر است اگر حرکت اولیهای در یکجهت حرکتهای بیشاری را در همان جهت موجب
گردد .وابساگی مسیر ترایندی است که مجموعه اناخابهای 2بعدی را محدود میکند .این
مفهوم سازوکاری است که تصمیمات یا رتاارها را طی زمان به هم وصل میکند و یک ترایند
وابساه به مسیر را توضیح میدهد .اگر کل یا سیسام خطمشی وابساه به مسیر باشد

سازوکارهای ماعدد بالقوهای وجود دارد که بهصورت مساقل یا ترکیتی عمل میکنند.
خطمشیها زمانی که ایجاد میشوند ،تغییر یا اصالح آنها بسیار مشکل میگردد.
در قلب هر توجهی به وابساگی به مسیر ثتات وجود دارد .شواهدی از تغییر ،این مفهوم را
به چالش میکشد .درواقع این مفهوم بیشازحد جترگرایانه است .درواقع گذشاه بهعنوان یک
محدودیت برای حال عمل میکند تا یک عامل تعیینکننده .خطمشی تغییر میکند اما درون
مجموعهای از امکانات.

دیدگاه تکاملی
میان تکامل بهمنزله ترایند تغییر و تکامل بهمثابه یک نظریۀ تغییر ،تفاوت وجود دارد .به

رغم ضعفهای موجود در شتیهسازی سیسامهای اجاماعی و طتیعی در اسافاده از نظریه
تکامل ،این ضعفها کمک تکری بیشاری به رویکرد روایای با اسافاده از این بحث میکنند که
- State space
- Choice sets

1
2
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اتکا بر توضیح مانی و تاریخی ساخااریاتاه با اسافاده از مفاهیم عمومی یا اساعارههای قابل
اناقال 1شکسای برای مدلسازی رسمی نیست ،بلکه پاسخی مناسب به بخشی است که نه

میتواند درون مدل ترموله شود و نه تمایل به توضیح با اسافاده از نظریههای عمومی

آزمون پذیر دارد .در این بخش نویسنده به کارکردگرایی و ضد کارکردگرایی پرداخاه و به

اهمیت عاملیت و ارادی بودن در توضیحات علوم اجاماعی به جای اناخاب و تغییر کور
می پردازد .مشخص ساخان هر سازوکار اناخابی غیرارادی که خطمشیها در آن خل میشوند
توضیح تکاملی نامیده می شود .یک راه برای سازگار کردن اناخاب و ارادی بودن از طری
[تعریف] مفهوم اناخاب ساخاگی بهجای اناخاب طتیعی است .ویژگی اصلی ساخاگی بودن در

برابر طتیعی بودن این است که انسانها معیار یا محیط اناخاب را دساکاری میکنند و بنابراین
اناخاب ارادی است .مثال اناخاب ارادی خطمشیگذاری شواهدمحور 2در شکل ایدهآل خود

3

شکلی از روششناسی تکاملی است .جستوجو برای آن چیزی که مشخصا جواب میدهد
این ترض را دارد که خطمشی باید به روشی تکاملی با پذیرش محدودیتهای عقالنیت
جهانشمول در خطمشیگذاری باشد .اساساً نظریه تکامل تغییر تصادتی یا بررسیهای طراحی

شده است و همین باعث تفاوت این مدل از سایر مدلهای علوم اجاماعی میشود.
نظریه تکامل میتواند بهمثابه یک اساعاره در مطالعات خطمشی به کار رود ،برای مثال
چگونه بحرانهای اقاصادی و سیاسی تهم ما را به چالش میکشند :آنها باعث تغییر میشوند
اما نه راهحلهای درمانی الزم .درواقع اساعاره تکامل کمک میکند که یادگیری خطمشی

به صورت سازنده که برای تهم ظاهر و نهادی شدن پارادایمهای خطمشی مفید هساند ،رخ
دهد .در اتخاذ یک مقیاس زمینهای و دقی توسعه تک خطمشیها ،مطالعات خطمشی بر
داساان برای تتیین اتکا میکند و سازوکارها با عنوان تمایالت ،وضعیتها و محدودیتهای
محیطی ترکیبشده با احامال تعادلی ،حاتظه و تاریخ بیان میشوند .این اساعاره
خودسازمانده ی و سازوکارهای اناخاب را به همراه عمل ارادی در ساخااردهی روایتها قرار
میدهد.

1

- portable
- Evidence-based
3
- What works
2
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روایتهای ساختاریافته خطمشی
یک روایت ساختاریافته خطمشی شامل چه چیزی است؟
افزودنیهای توضیح داستانی

ماده اصلی یک داساان تاریخچه است؛ تهرسای از چیزها که در نظم تاریخی رخدادهاند .این

تهرست معموالً نظم سازمانده ی حداقلی دارند ،مانند این واقعیت که وقایعی در یک مکان رخ
داده اند .این تاریخچه به دنتال تهم وقایع رخداده نیست؛ برخالف داساانها که یک داساان
واحد منسجم و قابلتهم هساند و خرده داساانهایی هم دارند .داساانها ازنظر مقاصدشان باهم

مافاوتند .داساانهای حداقلی توالی وقایع را ترسیم میکنند؛ چطور یک واقعه به دیگری مناهی
میشود با تشریح اتفاقات ،همایندها و بدتهمیهای مربوط .هدف این است که در سطح اولیه

سکانس قابلتهم یا منسجم گردد .روایت ساخااریاتاه به دنتال قابلتهم ساخان سکانسها
ازنظر برخی از طرحهای تفسیری بزرگتر است ،برای مثال ،چارچوب هنجاری موتقیت یا
شکست یا ازنظر جهت یا مسیر خطمشی یا نوع یا ارزش تغییرات یا تغییرات در محیط

سیاسی .این طرح تفسیری بهمنزله ساخاار یا قالب برای روایت عمل میکند.
این طرح 1تفسیری بهمنزله قالب یا ساخاار روایت یا داساان عمل میکند .این ساخاار بر دو
ترض اتکا دارد که خطمشی هم یک مفهوم نوع ایدهآل 2است و هم یک دساه مفهوم.3

دومین ترض این است که خطمشی یک مفهوم سطح میانه است و تاریخ در سطح کالن.
در این صورت احامال تاریخی ،ماده اصلی راهنما میگردد که در هر نقطه تالقی ،پیامدهای
ماعددی وجود دارد که ممکن است رخ داده باشند .حس احامالی بودن ،اساس هر روایت از
پویایی خطمشی است .روایتهای خطمشی ،پیچیدگیهای ترایندهای مخالف با سرعتهای
مافاوت را در سطوح گوناگون که در خطمشی هم مسیرند در برمیگیرد .درواقع هدف یک
روایت باتان اینها در یک داساان منسجم است .یک روایت ساخااریاتاه خطمشی باید نهادها،
ساخاارها و ترایندهایی را مشخص کند که در یک موقعیت بهخصوص تاریخی قرارگرتاهاند.
احاماالت و محدودیتهایی را که این ساخاارها برای عامالن در آن موقعیتها خل میکنند،
شناسایی می کند و توضیحاتی از پیامدهای عناصر علّی این ساخاارها را به ترایندهای توسعه
که در این مدرک تاریخی یاتت میشوند ،پیوند میزند .در این کااب با پذیرش ،نستیگرایی ما
می پذیریم که اساانداردهای مخالف برای توجیه یک تتیین در علوم اجاماعی وجود دارد.
1

- scheme
- Ideal type
3
- Cluster concept
2
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اسااندارد این کااب – تهم و توضیح پویاییهای خطمشی -مسالزم تهم سکانسهای زمانی
واحد است .مفروضات پایهای روایتهای خطمشی که میتوان با آنها توسعه یک خطمشی را
توضیح داد ،شامل موارد ذیل است:
 -1خطمشی مفهومی اکاشاتی است ،زمانی که دیدگاهی پویا به آن اتخاذ گردد ،اجازه
مسیری را که از طری تضای خطمشی طراحی میگردد ،میدهد .این مسیر که شامل یکسری

از گامهای میان حالتهای مخالف سیسام خطمشی است ،بهمنزله ساخاار یک روایت نقش
ایفا میکند.
 -2یک روایت خطمشی به دنتال تشریح این گامهاست و عاملی را که بهصورت اجاماعی
گمارده شده است ،بهعنوان واحد تحلیل بنیانی خود اسافاده میکند.
 -3تحلیل خرد مسیرهای خط مشی مسالزم بررسی تعامل پویای جایگاه اجاماعی و عاملیت
در انتوههای از ترایندهای همزمان است که در اناقال سیسامهای خطمشی از طری حالتهای
موقای پیدرپی حاضر است.
 -4روایتهای خطمشی تصادم تالقی این ترایندهای مخالف در سرعتهای مافاوت را
بهمنزله محرک اصلی خطمشی در طول مسیر گامبهگام مشخص میسازد .برای این منظور،
توضیح ازنظر عمل آگاهانه عوامل یا محدود است به ات های زمانی نستااً کوتاه یا در برخی
موارد دیدگاههای پویا که مفهوم خطمشی را بهمثابه اناخابی آگاهانه واژگون میکند.
این اصول بهمنزله متانی روایتهای خطمشی عمل میکنند ،آنها آنچه باید شامل گردند،
کدامیک از آنها پرده اصلی است ،چگونه این پردهها باید تحلیل گردند و آنها تحلیلگر را به
سمت ساخت روایای منسجم جلو میبرند که تهم یک سکانس موقای واحد از توسعه
خطمشی را ممکن میسازند.
نیمه دوم کااب به چهار مورد واقعی که بهصورت عمی بر ترایندها تمرکز میکنند،
میپردازد :سیسام بودجه اتحادیه اروپا ،خطمشی مشارک کشاورزی ،طرح بودجه ثابت پزشکان
عمومی و خطمشی دارویی انگلساان .تمام این مطالعات موردی به دنتال نشان دادن هدف کای
در اسافاده از رویکرد روایتهای ساخااریاتاه در تحلیل دنیای واقعیاند .کای ،روایتهای
منسجمی درباره آنچه در یک زمینه خاص خطمشی طی سالها و دههها تغییر میکند ،ارائه
می دهد .برای این منظور عامل تحلیلی خود را با اسافاده از یک مورد برای نشان دادن اینکه
چگونه تشارها در وضعیت موجود نهادی ممکن است به سمت لحظه تغییر برود یا نرود

توسعه میدهد ،ضمن اینکه یادگیری خطمشی ممکن است حای زمانی که هیچ پارادایم
یکپارچه خطمشی به چالش کشیده نمیشود یا جایگزین نمیشود رخ دهد.
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نمونه کاربرد تحلیل روایت ساختاریافته  :طرر بودهره بابرت کزشرکان یمرومی
انگلیس
این طرح را دولت محاتظهکار انگلیس در سال  1991برای انجام اصالحاتی در نظام

سالمت ارائه کرد .طرح بودجه ثابت ،باعث تغییراتی در ساخاار مدیریت خدمات عمومی

سالمت ،بهخصوص در تخصیص منابع شد که پیش از آن بهوسیله رتاارهای تردگرایانه
پزشکان تعیین می شد و نه از طری ترایندهای سلسله مراتتی مدیریت منابع .دولت به دنتال آن

بود که تقدان عالئم اقاصادی صحیح را با معرتی ساخاار تشویقی جدیدی جتران کند تا

واحدهای ارائهدهنده خدمات و کارکنان نظام سالمت ترغیب شوند تقاضای نامحدود برای

مراقتتهای سالمای را که توسط دولت تأمین میشد ،درون بودجه عمومی نقدی و محدود
برآورده سازند .برای همین منظور دولت یک بازار داخلی خدمات سالمت عمومی معرتی کرد
که خرید و تدارک مداخالت مراقتت سالمت را از یکدیگر جدا کرده و به پزشکان عمومی
اجازه داد تا بودجه نقدی محدود را برای خرید طیف محدودی از مراقتتهای سطح دو،

خدمات پرسنلی و دارویی مدیریت کنند.
این نمونه خوبی برای بررسی پویاییهای خطمشی پس از برچیدن جامعه خطمشی است.
جامعهای که در کل کشورهای عضو  OECDشتکه غالتی از بازیگران صنعای ،نختگان و
بوروکراتهای حرتهای بودند .مشخصه جامعه خطمشی ثتات طی زمان است .درواقع
شتکههای نهادیشدهای هساند که ترایندهای خطمشی را از نظر قواعد بازی ،اعطای مناتع
1

خاص و حمایت از جهانبینی حاکم ،ساخاار میبخشند .تصویب طرح اصالحات نظام سالمت
و طرح بودجه ثابت پزشکان عمومی این جامعه خطمشی را در حوزه سالمت برچید ،اما این
تنها یک واقعه نتود بلکه جریانی از اناقال جریان اناقال از سیسام نهادی شده قوی به سمت
سیسام غیر ساخااریاتاه ،مورد اعاراض و مامایل به بیثتاتی بود که پسازآن هیچ نهادینهسازی
اتوماتیکی از جامعه خطمشی جدید یا تشکیل پارادایم جدیدی رخ نداد.

ازنظر روایت ساخااریاتاه ،جامعه خطمشی تحت تأثیر ترایندهای داخلی و خارجی از هم
پاشید :تشار بودجهای بر نظام سالمت ،تقاضای خدمات سالمت تزاینده شهروندان،
سیاسی سازی شدید حوزه سالمت در اناخابات ،محو شدن اعاماد بین اعضا و کاساه شدن از
اناظارات اینکه نهادهای جامعه خطمشی باید مورداحارام باشند.
بدون وجود جامعه خطمشی ترایند خطمشی سیالتر شده و از نظر سیاسی و تکری بیش
از گذشاه مورد حمله بوده و ط رح بودجه ثابت پزشکان عمومی حالت یادگیری تکاملی را به
جای ترایند تنی ،دقی و شواهد محور همانندسازی کرد.
- Policy community

1
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روایت به سه قسمت تقسیم میشود:
قسمت اول -شکساه شدن جامعه خطمشی مراقتتهای سالمت از نیمه  1980تا معرتی
طرح بودجه ثابت (.(GP
قسمت دوم -ترایند خطمشی حول پارادایم پس از خطمشی طرح بودجه ثابت ( )GPکه
هیچ تغییری به سمت خطمشیگذاری شواهد محور رخ نمیدهد و ممکن است تشکیل

ائاالتی از بازیگران خطمشی حول یک پارادایم خطمشی مدیریت عمومی برای جایگزینی
پارادایم پزشکی حرتهای ساب باشد.
همه اینها نشان از این دارد که خطمشی سالمت با ترکیتی از ایدئولوژی ،مد و عملگرایی
رانده می شود و نه شواهد .همین مخاصمه ایدئولوژیک عامل مهمی در چرایی نهادینه نشدن
طرح بودجه ثابت بود.
قسمت سوم -اضمحالل طرح توسط دولت کارگر بعد از  1997و آغاز اناقال به ترایندهای
خطمشی تصدیگری مراقتت سالمت در این دولت است.
ایده اولیه ماعل به دو تن از اساادان اقاصاد سالمت بود که متنای اصالحات قرار گرتت
متنی بر اینکه ترتیتات بودجه اخاصاصی به بیمارساانهای دولای تاقد هر مشوقی برای بهتود
کیفیت یا کارایی خدمات میباشند .بر همین اساس دولت محاتظهکار ،بازار داخلی ،سیسام
بودجه و مشوقهای همراه آن را بهعنوان بخشی از اصالحات  1991ارائه کرد .تحت مقررات
اولیه طرح ،اموری که بودجه ثابت به آنها تعل میگرتت ،شامل :خرید خدمات گروهی
تعریفشده بیمارساانی ،حقوق کارکنان غیرپزشکی و تجویزها .اجازه جابهجایی میان عناصر
بودجه وجود داشت و واحدهایی که نمیتوانساند بودجه را بهدرسای مدیریت کنند از طرح
خارج و با درخواست آن واحدها همانند مقررات اموری که بودجه دریاتت نمیکردند برخورد
میشد.
طرح بودجه ثابت ) )GPنمونهای از پویاییهای خطمشی بعد از محو جوامع خطمشی
است که دولت خواهان تغییرات اساسی خطمشی میباشد .عدم وجود اعاماد میان مناتع اصلی
به معنای این است که جریانهای خطمشی بدون شواهد قابلاتکا ترموله میگردد .طرح بودجه
ثابت نمونهای است که نشان میدهد چگونه خطمشی سالمت در سالهای  1990توسط منط
مردمی و رقابت سیاسی هدایت شد؛ خدمات همگانی سالمت در ادبیات سالمت مفهومی
بدیهی است و راهحلهای خطمشی در تعامل میان عوامل در سیسم خطمشی آموخاه یا ساخاه

میشدند .در این صورت یادگیری موقعیت مسئله در تعامل میان عوامل؛ مسائل خطمشی،
راهحلهای مسئله و معیار موتقیت چانهزنی میشد و تالشهای مخالف برای ساخت نهادها
درون سیسام خطمشی ساخاه میشد 15 .سال بعد از زمان توقف طرح قتلی ،پارادایم خطمشی

218

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

خدمات همگانی سالمت توسط پویاییهای سیال تعادلها و الگوهای ماغیر نفوذ و ارزشها
درون نظام سالمت ،بدون یک پارادایم خطمشی که نهادینه شود شناخاه میشود.

نمونه کاربردی :خطمشی دارویی انگلستان
تمایل پزشکان انگلساان به تجویز بیش از نیاز دارو به دلیل اینکه نمیخواهند هزینه تصمیم
تجویز را بپردازند و انحصاری که شرکتهای دارویی در تولید داروهای خاص تحت انحصار

از آن بهره میبرند ،محل قضاوتهای طوالنیمدتی برای خطمشیهای عمومی دارویی برای
تنظیم قیمت داروها بوده است .
تمام کشورهای عضو  OECDاشکالی از مقررات صنعت و سازوکارهای دارویی را برای

کنارل هزینههای عمومی اخاصاص یاتاه به دارو دارند .خطمشی عمومی در خصوص داروها
به دو دساه تقسیم میشوند :آنهایی که با هدف اثرگذاری بر تقاضای دارو هساند ،به خصوص
برای اتزایش حساسیت  GPها به هزینه داروها و آنهایی که باهدف تنظیم طرف عرضه هساند؛
قیمای که برای داروها توسط دساگاههای دولای پرداخت میشود .در انگلساان از سال 1980

یکسری از اباکارات برای اثرگذاری بر رتاار تجویزی پزشکان عمومی وجود داشاه است .در

طرف عرضه نیز طرح تنظیم قیمت داروها ( )1PPRSبا توات میان صنعت داروسازی و دولت
که هر شش سال یکتار رخ میدهد ،وجود داشاه است .طرح تنظیم قیمت دارو ) )PPRSیک
هویت دوگانه دارد .هم یک خطمشی صنعای برای حمایت از شرکتهای دارویی است و هم

سازوکاری که بهوسیله آن خدمات همگانی سالمت داروها را تهیه میکند .یک تضاد ناگزیر در
این دو هویت وجود دارد .آنها ارزشها یا عقالنیتهای مخالفی برای خطمشی عمومی ارائه
میدهند که ماضاد هساند :حمایت از یک صنعت قوی تحقی و توسعه باارزش اتزوده موت
در برابر حداکثرسازی مناتع همگانی سالمت با میزان محدودی از مصارف عمومی در سیسام
خدمات همگانی سالمت .از طری خطمشیها و پارادایمهای خطمشی است که ارزشهای
اصلی در سیسام خطمشی وضع و نهادی می شوند .این نمونه به یک روایت ساخااریاتاه از
پویاییهای این تضاد ارزشها از سال  1957زمانی که طرح تنظیم قیمت داوطلتانه 2آغاز و
سپس در سال  1978تتدیل به  PPRSشد ،میپردازد .روایت آشکار میسازد که چگونه
عقالنیتهای چندگانه در سیسام خطمشی دارویی ،نهادی شده و نهایااً بهطورکلی خطمشی
دارویی پیچیده و ناهماهنگ میشود.

- Pharmaceutical Price Regulation Scheme
- VPRS

1
2
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مسئله توازن
زمانی که ارزشها در تضادند ،مانند خطمشی دارویی ،معموالً مطالعات خطمشی ،ترایند
خطمشی را بهمثابه توازن میان این ارزشها یا مصالحهای میان ارزشها مفهومسازی میکنند.
مسئله موازنه یکی از پویاییهاست .از یک دیدگاه پویا ،سیسامهای خطمشی در نقاط
تعادل در حالای که دو ارزش ماضاد وجود دارند باقی نمیماند .در عوض سکانسهای

تصمیمات خط مشی وجود دارد :هر تصمیمی در یک نقطه موقای خاص توجیهات خاصی را
برای عمل و برای ارزشهای به خصوص تعیّن میبخشد .تصمیمات خطمشی ممکن است
نهادی شوند و درنایجه ارزشهایی که آنها ماضمن آن هساند در سیسام خطمشی بماند.

سیسامهای پیچیده خطمشی ممکن است منط های مخالف و ارزشهای مافاوتی داشاه

باشند که طی زمان تجمیع شدهاند .سؤال اصلی این است که تا چه اندازه سیسام میتواند
یکپارچگی و ثتات را با چنین انتوهه ماندگاری حفظ کند؟ ازنظر پویاییهای خطمشی هیچ
مصالحه نهایی و ماندگاری وجود ندارد .هیچ دلیلی برای اینکه اناظار داشاه باشیم ترایند

خطمشی ارزشها ی دو طرف را باهم جمع کند و یک اناخاب سیاسی قطعی میان آنها بسازد
وجود ندارد .در عوض بازیگران خطمشی بر هر ارزش بهصورت ماوالی مامرکز و بر یک
ارزش تأکید میکنند تا پیامدهای منفی ارزشهای دیگر به یک سطح بحرانی برسد که در آن،
آنها بهصورت دنتالهداری مورد تأکید قرار میگیرند .تاچر و رین این ترایند را بهعنوان
چرخیدن مینامند :خطمشی به ارزشهای ماضاد از طری روش چرخهای پاسخ میدهد که

توجه نهادهای عمومی به هر ارزشی طی زمان تغییر کند -به عتارتی بین ارزشهای ماضاد جلو
و عقب میرود -تابع نیمی از دوگانگی ارزشی میشود و سپس دیگری تابع میگردد .خطمشی
دارویی  UKانگلیس نمونه بسیار خوبی از این پویایی است.
روایای که در این تصل کااب توضیح داده شده نشان میدهد که چگونه ترایندهای
چرخهای میتواند به تجمیع پیدرپی تصمیمات خطمشی و خرده سیسامهای خطمشی

بینجامد تا پیامدهای منفی هر ارزش خطمشی در برابر ارزش دیگر و پیامدهای اثربخشی و
انسجام کلی خط مشی در یک حوزه را کم سازد .یکی از اثرات گردش موقای میان ارزشها در
خطمشی دارویی ،جدایی کارکردی بخشهای مخالف خطمشی است .اینجا همانجایی است
که خطمشیهای مخالف برای ارزشهای مافاوت در زمانهای مافاوت وضع میشوند .به

تعتیری جدایی کارکردی بخشهای تضای خطمشی ،متنایی برای بوروکراسیهاست :بخش
سالمت ،بخش خزانه ،بخش امور خارجه و بخشهای دیگر .خطمشی وضعشده برای تلطیف
پیامدهای خطمشیهای دیگر ممکن است بهصورت یکخرده سیسام مجزای خطمشی با
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بازیگران و نهادهایی با ارزشهای مافاوت باشد .کار مشارک دولت التاه تالشی برای بهتود
پیامدهای ماضاد این جدایی است.
نکاهای که از روایت در اینجا ارائه میشود این است که جدایی کارکردی درون خطمشی

دارویی میان طرف عرضه و تقاضای تنظیم معامله داروها بیثتات شده است .ترایند چرخهای
مناج به آغاز خطمشیهای جدید و اضاتی شده است که در یک تضای ازدحام ترایند با

خطمشیهای اصلی درهمتنیده و ماعامل میگردند ،همانگونه که در ابادا بودجه خدمات
همگانی سالمت برای داروها مورد تأکید بود و سپس نیازهای صنعت دارویی .این نوعی ترایند
وراثت است که بخشهای گوناگون خطمشیهای وضعشده در زمانهای مافاوت بهصورت

ماوالی نهادینه میشوند .ترکیب ارزشهای مخالف و عقالنیتهای چندگانه از زمانهای
مافاوت ،پیچیدگی را در سیسام خطمشی تشدید میکند .به قول ویلدتسکی ( )1964ریشههای
هر مسئله بودجهای که در مورد خطمشی دارویی وجود دارد ،همیشه مربوط به اناخاب ارزشی
است.
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