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  مقدمه 
مند هفت پژوهش انجام شده در زمینه سیاستگذاري در این مقاله با هدف بررسی نظام

تحلیل در بین مقاالت معتبر ی با آخرین ابزارهاي جستجو  و متدهاي هاي مختلف و آشنایحوزه
ره، در به نگارش درآمده است. در این شما  2019فصلنامه مطالعات سیاستگذاري شماره چهلم 

اند که از حیث ابزارهاي و متدهاي مختلف به نگارش درآمده هايمجموع هفت مقاله در زمینه
و کیفی در تحلیل  هاي کمیدهند لیکن ترکیب بسیار قوي روشتحقیق تنوع زیادي را نشان می

هاي کاربردي تقریبا در هر هفت مقاله بسیار جالب توجه است. مشخصه دیگر این مقاالت توصیه
در هر  جدي و دقیق آنها در عرصه سیاستگذاري با اتکا به آخرین دستاوردهاي قابل شناسایی

ذکور ممقاله اي آنهاست. ذیال هفت رشتهحوزه (از آمار گرفته تا روانشناسی) و خصوصیت میان
 گیرند: به ترتیب مورد بررسی قرار می

ها در پارلمان فدرال مقاله نخســـت: پوپولیســم؟ احزاب کوچک و مســتقل
 نویسنده: دوگالد مونرو 19453-2016استرالیا: 

، را 2106انتخاب چهار نماینده از حزب ملت یکپارچه در انتخابات فدرال استرالیا  چکیده:
ود که جریانهاي نهادینه هانشمول جنبشهاي پوپولیستی محسوب نمتوان بخشی از خیزش جمی

 "مردم"اي از مفهوم سیاست را به باد انتقاد گرفته، تکثرگرایی را مردود شمرده، تلقی یکپارچه
دهندگان اند نماینده مردم هستند. نتیجه هر چه باشد نیک روشن است که رايالقا نموده و مدعی

اند. لیکن هایی براي احزاب بزرگ بودهها، در صد یافتن جایگزیناسترالیایی همچون سایر جا
توان در راستاي آنچه کمتر آشکار است این پرسش است که آیا این تغییر آراء مردمی را می

دهد سیستم می گرایش به پوپولیسم تفسیر نمود یا نه. استرالیا مورد مطالعاتی خوبی است که نشان
تر به پارلمان را نسبتا هموار ها و احزاب کوچکاهیابی مستقلانتخاباتی این کشور مسیر ر

سازد. این مقاله به بررسی تمامی کاندیداهاي مستقل و احزاب کوچکتري که در انتخابات می
پردازد تا نشان دهد آیا و در انتخابات فدرال استرالیا سابقا به موفقیت رسیدند می 2016سال 

تا کنون را  1945کشور از  احزاب عمده عرصه سیاست اینهاي برگزیده شده براي جایگزین
هاي پوپولیستی ضد تکثرگرایی گنجانید یا خیر. به هر حال، بخشی از این توان در قالب مدلمی

کنند. در عده نمایندگان منتخب چالشی در برابر ادعاهاي انتخاباتی احزاب عمده ایجاد می
  پردازد. سی نمایندگی میها براي دموکراهن یافتگیري، نویسنده به بررسی مضامین اینتیجه

                                                            
3 - Populism? Minor parties and independents in the Australian Federal Parliament, 1945–2016; By 
Dugald Monro 
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یافته هاي راهدر این گزارش نویسنده تاریخ احزاب کوچک و مستقل روش و الگوي تحلیل:
هاي به پارلمان فدرال استرالیا را بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون،(بر حسب شعارها و وعده

دهد که بخش معناداري از نشان می مستقل، فراگیر و حزبی) به کمک آمار  بررسی کرده و
  اند. هایی را براي احزاب سیاسی عمده ترجیح دادهکنندگان استرالیایی، جایگزینانتخاب

نظامهایی که از روش در نظام انتخاباتی استرالیا در مقایسه با مرور اجمالی شواهد عملی: 
شوند. لذا موفقیتهایی میاحزاب کوچک و مستقل نیز قادر به کسب کنند اکثریتی استفاده می

و نامزدهاي مستقل در استرالیا پدیده تازه اي نیست. این گونه تر موفقیت احزاب کوچک
نیز در هر انتخابات دست  1990به پارلمان راه یافتند و از  1966و  1949، 1946نمایندگان در 

، 1996افتند (در کم یک نفر از این طیف و حداکثر پنج تن در یک انتخابات به پارلمان راه ی
دهد که طیف وسیع و متنوعی از این ). بررسی کلی این گونه احزاب نشان می2016و  2013

  اند. چهار طیف کلی عبارتند از:نوع نامزدها به پارلمان فدرال استرالیا راه یافته
) کسانی که طرفدار مسائل عام هستند ولی ایدئولوژیهاي متفاوتی از احزاب کوچک دارند؛ 1

   حزب کارگر دموکراتیکو ب لیبرال دموکراتیک حز
 حزب یک ملت) کسانی که طرفدار موضوعی واحد یک موضوعات محدودي هستند مانند 2

ست. احزاب دیگر در این مجموعه  "هااسترالیایی"و نمایندگی »  گراییبوم«(این حزب مدعی 
باشد. می سبزهاو  مرحزب اتحاد پالو  ايخلع سالح هستههمچنین حزب  حزب اول خانواده

دهند لیکن موضع ضد اینها اگرچه شعارهاي پوپولیستی با تمرکز بر موضوع واحد سر می
  اند. نامزدهاي مستقل این طیف نیز چنین مواضعی دارا هستند.  اي اتخاذ نکردهگرایانهنخبه
ی یا ) کسانی که مدعی نمایندگی کردن منافع یک ناحیه جغرافیایی خاص (حوزه نمایندگ3

از این گروه  2016تا  1945یافته به پارلمان بین نماینده مستقل راه 15ایالت خاصی) هستند. 
هستند. اینان شعارهایی مانند استفاده از زبان محلی، یا ارجحیت مسائل محلی بر امور ملی بر 

  اند. دادهدهندگان سر میاساس منافع راي
بین احزب عمده  "گراحزب اعتدال"یا  "ر صادقگمیانجی"اند به عنوان ) کسانی که مدعی4

ها به مثابه اعتدال گرا  خود را کنند. این احزاب و مستقلو بزرگ به خصوص در سنا فعالیت می
خواهند اند میمعرفی کرده و به جاي این که به دنبال سیاستهاي از پیش تعیین شده باشند، مدعی

  سازند.  فرایندها و فعالیتهاي دولت حاکم را تعدیل
نویسنده مدعیست اینها هیچکدام دال بر حرکتهاي پوپولیستی نیست لیکن دال بر نارضایتی 
از نحوه عملکرد و سیاستهاي احزاب عمده در استرالیا بوده اعتراضی علیه وضع موجود به شمار 

  رود.  می
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ک و ندگان، غلبه احزاب کوچ: به زعم نویسسیاستگذاريگیري و پیشنهادات براي نتیجه
به دهه  نمایندگان مستقل بر نامزدان احزاب بزرگ استرالیا  پدیده جدیدي نیست و سابقه آن

دهندگان به نفع این نامزدان، نظري گردد. گرچه ممکن است رايو حتی قبل از آن باز می 1970
تن دهی را الزاما نه گفتوان این نوع راياند، ولی نمیمخالف با سیاستهاي احزاب عمده داشته

ی به شمار آورد. مردم به این گونه سیاستها، یا نظام سیاسی یا برداشتهاي تکثرگرایانه از دموکراس
ها یا نامزدان حمایت از نامزدان طرفدار حل مشکالت محلی، نامزدان مرکزگرا، و اکثر مستقل

که در هایی است دهندگان از جایگزینطرفدار حل مشکالت خُرد، در واقع به منزله حمایت راي
شوند اما به منزله رد و نفی نظام سیاسی نیست. اکثر هاي احزاب بزرگ پیشنهاد میمقابل وعده

هاي گرچه اکثر جایگزین اند.دادهراي نمی "دما مردم واح"دهندگان به نفع شعار پوپولیستی راي
اند ار نکردهاحزاب بزرگ دموکراسی نمایندگی یا مفاهیم تکثرگرایانه از دموکراسی را نفی و انک

ها چالشی در مقابل احزاب بزرگ به حساب تر و مستقلولی تعداد اندکی از احزاب کوچک
کنند و از این آیند زیرا این گونه نامزدها سیاستهاي فراتر از حوزه نمایندگی خود را دنبال نمیمی

اي آن که کنند. احزاب عمده بررو با مدل ارتباط سیاستگذاري با احزاب بزرگ مطابقت نمی
ران دستورکارهاي واحد یا محدود یا طرفدا "مرکزگرا"هاي تر یا مستقلبتوانند با احزاب کوچک

اند. اجرا نبوده سازگار شوند، ناگزیرند بپذیرند که سیاستهاي از پیش تعیین شده آنها الزاما قابل
شود احزاب می "منافع محلی"براي سازگار شدن با شرایطی که موجب انتخاب نامزدان طرفدار 

بکاهند تا  بزرگ باید از نامزدهایی با هویت محلی استفاده کنند و از انضباط حزبی خود اندکی
نند. اگر کاعضاي محلی حزب بتوانند مطابق با منافع محلی موکالن خود سخن گفته و ابراز نظر 

تر احزاب کوچک گاه شاید حمایت ازاحزاب عمده نخواهند یا نتوانند با شرایط تطبیق یابند، آن
اند که که اگر احزاب بزرگ ها تداوم یافته و حتی افزایش یابد. نویسندگان مقاله برآنو مستقل

هاي انتخاباتی، استراتژي مبارزاتی، روشنی براي خود هستند باید در وعده استرالیا خواهان آینده
  نی کنند. هاي گزینش نامزدهاي حزبی بازبیو سیاست

   4هاي هدف، مقاصد و فرایندهاابی موفقیت و شکست سیاستگذاري: گروهارزیمقاله دوم: 
ینکاینن، هفیلیپ بگلی، کاترین بوهل، هیو بوهل، اندرو دفتی، جن گوردن، کیسا  نویسندگان:

  کی و جرارد استرینجبن کیسبی، استیو مک

                                                            
4 - Assessing Policy Success and Failure: Targets, Aims and Processes; By Philip Begley, Catherine 
Bochel, Hugh Bochel, Andrew Defty, Jan Gordon, Kaisa Hinkkainen, Ben Kisby, Steve McKay & Gerard 
Strange 
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در  لهنویسندگان این مقاارزیابی موفقیت و شکست سیاستگذاري چالشی مهم است.  چکیده:
 1988ستمزد دقانون حداقل (انگلستان  سیاستگذاري پارلمانیاز  صددند تا با انجام دو موردکاوي

رسیدن  ) به فهم عمیقی از علل دستیابی به موفقیت یا به هزیمت 2010ها و قانون دانشگاه
یسندگان نوفین، مول دیگرتحقیقات برسند. به یاري این دو موردکاوي و با تکیه بر  هاسیاستگذاري
ها را شرح دهند و در این کوشند مکانیسم پیچیده موفقیت یا هزیمت سیاستگذارياین مقاله می

ایندها، میتوان و فر "مقاصد"، "هاي هدفگروه"د که با شناخت و تعریف نکنپیشنهاد می راستا
چنین ه کقضاوتهاي منطقی درباره موفقیت نسبی سیاستگذاري انجام داد. نتیجه مقاله آن است 

  مطلوبیت بالقوه بسیاري دارد.  چارچوبی
شناسی، نویسندگان بحث خود را بر اساس لحاظ روش بهشناسی و الگوي تحلیل: روش

برند و ها پیش میادبیات موجود و با هدف کمک به ارزیابی علل شکست و هزیمت سیاست
یاستی   بر حسب معتقدند در صورتی به درك بهتري از یک سیاست نائل خواهیم شد که هر س

هاي مقصد، اهداف و فرایندهاي خاص خودش (مانند دو موردکاوي در همین مقاله انجام گروه
شود، ارزیابی ها انجام میهاي عام و انتزاعی که معموال در رابطه با سیاستشده) و نه قضاوت

بونز و  که در پژوهش 5"ايبرنامه"گردد. نویسندگان روش پژوهشی خود را به روش ارزیابی 
کانل بکار که در پژوهش مک 6"کنندهعوامل پیچیده") استفاده شده و روش بررسی 1996هارت (

دانند و معتقدند در هر ارزیابی از سیاستی باید سه سوال را مد نظر قرار داد. بسته شده نزدیک می
 دقیقا چیست؟ مثال آیا اصطالح سیاست فقط به مصوبات "سیاست"آن که مراد از  نخست

پارلمان که حاصل ارزیابی مجلس از لوایح قوه مجریه است باید اطالق شود یا آن که 
شوند؟ از انتخاب دو نمونه محسوب می "سیاست"هاي سایر مراجع رسمی هم دستورالعمل

 توان دریافت که نویسندگان مقاله فقط مصوبات مجلس را معادل باقوانین مصوب قوه مقننه می
  کنند.قی میمفهوم سیاستگذاري تل

آن است که ما اهداف هر سیاست چه هستند؟ هرچند در وهله اول ممکنست  دوممساله 
دهد گاه اهداف اهداف یک سیاست واضح به نظر رسند لیکن دو موردکاوي این مقاله نشان می

  بدین صراحت و صرافت قابل تعیین نیستند. 
زنیم؟ در ه کسی حرف میآن که دقیقا از موفقیت و شکست یک سیاست در مورد چ سوم

ت، این رابطه بهترست به جاي قضاوتهاي انتزاعی و بیرون از حوزه هدف و مقصد آن سیاس
  تري داشته باشیم. بینانهتر و باریکارزیابی دقیق

                                                            
5 - “Programmatic” Evaluation 
6 - Omplicating Factors 
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براي ارزیابی میزان موفقیت یک سیاست نویسندگان از سه مرور اجمالی شواهد عملی: 
کنند و در این مورد از موردکاوي دو قانون حداقل تفاده میمعیار مقاصد، اهداف و فرایندها اس

  برند: ها در بریتانیا بهره میدستمزد و قانون دانشگاه
کنند ابتدا به ها پیشنهاد می: نویسندگان براي شناسایی موفقیت یا هزیمت سیاستاهداف

د رسمی مشخص اهداف سیاست تعیین شده توجه شود: نتایج معینی که نهادهاي مسئول در اسنا
اند، یا وجود یک یا دو عنصر مشخص مانند راهکارها و زمانبندي اجراي سیاست، امکان کرده

قضاوت عینی در مورد آن سیاست (خواه موفق شده باشد خواهد نشده باشد)، امکان ارزیابی 
اي همیزان موفقیت سیاست با توجه به نتایج حاصل شده و مقایسه آن با راهکارها یا زمانبندي

 در نظر گرفته شده. 
تر داشته باشند، در حالی که اهداف نسبتا معین هستند، اهداف ممکن است شکل کلی: مقاصد

تري بیان شده باشد بدون ها یا در اسناد رسمی، ادعاهاي کلیمثال ادعاهاي از سوي وزارتخانه
ح هستند ولی با هاي خاصی معین شده باشد؛ معموال اهداف واضاین که راهکارها و زمانبندي

ها وجود شواهد قوي امکان دارد ضمنی لحاظ شوند؛ نویسندگان از جریان تصویب قانون دانشگاه
یابد (هرچند در رابطه ها مدعی بودند استانداردهاي دانشگاه افزایش میکنند که وزارتخانهیاد می

د) یا این که مدارس و با مفهوم و معناي استانداردهایی که در نظر داشتند، صراحت کافی نداشتن
شوند دهندگان جدیدي قادر میشوند و خدماتآموزگاران از آزادي بیشتري برخوردار می

مدارس دولتی را اداره کنند. یا طی تصویب قانون ملی حداقل دستمزد، وزرا مدعی بودند که 
  د یافت. بیند و بیکاري افزایش نخواهیابد، رقابت آسیب نمیدرآمدها افزایش میدستمزد کم
هایی است که حصول اهداف و ها یا مکانیسم: مقصود نویسندگان از فرایندها رویهفرایندها

ناپذیر موفقیت یا هزیمت در مسیر توان آنها را جزء جداییگردانند. لذا میمقاصد را ممکن می
اد دستیابی به اهداف و مقاصد تلقی نمود. براي نمونه، در قانون ملی حداقل دستمزد، ایج

ها مجموعه راهکارهاي جدیدي که هاي اجرا فرایندي اساسی بود ولی در قانون دانشگاهمکانیسم
  آید. ها است، فرایند مهمی به شمار میتر مدارس به دانشگاههدف آنها تبدیل آسان

اي در هاي قبلی ادبیات گسترده: گرچه در دههسیاستگذاريگیري و پیشنهادات براي نتیجه
هاي جدیدتر به خصوص ها پدید آمده است ولی پژوهشسیاستگذاري "شکست"لل رابطه با ع

ها به وجود تري براي ارزیابی علل شکست و موفقیت سیاستگذارياي قويکانل، شالودهاثر مک
اند که گفته ) یاد کرده581، 2010کانل (آورده است. نویسندگان مقاله از این جمله مارش و مک

هاي معنادار بیشتري یاستگذاري بیشتر مورد بررسی قرار گیرند، پیچیدگیهرچه ابعاد س"است: 
تري براي توسعه هر چه و گستره عظیم "در ارزیابی موفقیت سیاستگذاري نمایان خواهد شد
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ها در این زمینه وجود خواهد داشت. نویسندگان این مقاله مبحث ها و ایدهبیشتر اندیشه
هایی کنند که اگر که کلیدواژهبه شکلی از سیاستگذاري مطرح میقانونگذاري پارلمانی را به مثا

تري از تواند تصویر روشنمورد ارزیابی قرار گیرد می "فرایندها"، و "اهداف"، "مقاصد"مانند 
تر نسبت هاي کلیمیزان موفقیت (یا شکست) سیاستگذاري به ما بدهد و لذا در مقایسه ارزیابی

تریست. عالوه بر قانونگذاري پارلمانی، بناي سنجشگرانه مناسببه دستاوردهاي یک سیاست، م
هاي دیگر سیاستگذاري نیز بکار توان خصوصا در مورد برخی اشکال و حوزهاین رهیافت را می

هایی مانند مانند مساله بهداشت عمومی، که شاید دولتها دستیابی به نتایج ملموس و برد، حوزه
رغم این که قانونگذاري پارلمانی شاخص کامال روشنی براي کنند. به تري را طلب میعینی

هاي ارزیابی سیاستگذاریست و به رغم این که احزاب قبل از طرح قوانین در پارلمان، بررسی
توانند برخی از چالشهاي پیشاروي دهند ولی مطالعات موردي میزیادي در رابطه با آنها انجام می

را افشا کنند. با این حال، نویسندگان مقاله مدعی  یندهاهاي هدف، مقاصد و فراگروهتعیین 
پذیرست و لذا هاي ارزیابی موفقیتهاي یک سیاست امکانهستند نشان داده اند که پاالیش روش

چنین چارچوبی مطلوبیت بالقوه زیادي دربردارد. کاربست این رهیافت در دو مطالعه موردي 
تري از علل و عوامل  موفقیت جب فهم بسیار عمیقتواند موحاکی از آنست که ایده مزبور می

  ها گردد. یا شکست سیاست

  7مقاله سوم: بینشهاي رفتاري، کاربست روش القا و انتخاب در سیاستگذاري مساله چاقی
  نویسندگان: مارتین اسمیت و نیهان توپراکیران

بخش مهمی  اي در سطح جهان است، به: از آنجا که چاقی مشکل سالمتی حادشوندهچکیده
از دستورکارهاي سیاستگذاري نیز تبدیل شده است. این مقاله طراحی و توسعه مباحث و تدابیر 

گذارد. سیاستگذاراي در رابطه با چاقی در انگلستان را به بوته آزمون و تحلیل انتقادي می
وف به فعلی که معط 8کوشند با به چالش کشیدن روش سیاستهاي القایینویسندگان این مقاله می

تغییر رویکرد اشخاص است و پرکاربردترین نوع اقتصاد رفتاري در امر سیاستگذاري محسوب 
توان ساختار شود، بدین گونه مباحث یاري رسانند . استدالل نویسندگان آن است میمی

                                                            
7 - Behavioural Insights, Nudge and the Choice Environment in Obesity Policy by Martin Smith & Nihan 
Toprakkiran 

8 - Nudge policies) مفهوم برگرفته از نظریه القا ،Nudgeرفتاري است  اقتصاد ) در علوم رفتاري، تئوري سیاسی و علم
ستقیم را به عنوان راه شنهادات غیر م شی مثبت و پی شهایی مانند بازتوانبخ صمیمکه رو گیري هایی براي تاثیرگذاري بر رفتار و ت

یا بازتوانبخشــی مثبت نخســتین بار  positive reinforcementســازد. قابل یادآوریســت که بحث ها و افراد مطرح میگروه
سط سکینر اف بی تو شی مطرح ا  توان این گونه تعریف کرد: هررا می (Positive Reinforcement) مثبت شد. بازتوانبخ

ـــود باعث که اينتیجه یا پاداش نوع ـــوب مثبت بازتوانبخش یک کند پیدا افزایش رفتار یک تکرار دفعات ش ـــودیم محس  .ش
شی شی روش یک رفتار، مثبت بازتوانبخ ست انگیز ستگذار تق که معنا این به. ا کرده و تالش  داپی را مثبت هايکننده ویتسیا

  ا در گروه یا افراد هدف تقویت کند. سازي، رفتار مثبت رمیکند به کمک ابزارهاي شرطی
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     هاي اشخاص را از طریق روش القاي مثبت تغییر داد ولی اثربخشی کلی چنین انتخاب
دود خواهد بود زیرا انتخابهاي شخصی تحت تاثیر ساختار وسیع تر اجتماعی، هایی محسیاست

گیرند. گیرند و چنین سیاستهایی این ساختارها را نادیده میاقتصادي، و سیاسی قرار می
گرایی را نویسندگان منطق بازار آزاد لیبرالی، سودجویی تولیدکنندگان موارد خوراکی و  مصرف

کنند. سیاست انگلستان در این زمینه بسیار در این زمینه تلقی می از جمله عوامل ساختاري
هاي عملی این کشور در عرصه مزبور، عمدتا متمرکز بر تغییر گویاست زیرا محوریت سیاست

کننده انتخاب شخصی افراد است و این در حالیست که شناخت علمی از عوامل ساختاري تعیین
توانند از تهدیدات بازارهاي ها مییابد و لذا دولتیشتري میدر مساله چاقی روز به روز افزایش ب

توان سیاست جدید آزاد و منافع اقتصادي موجود دوري جویند. به نظر نویسندگان، گرچه می
انگلستان در زمینه افزایش مالیات بر شکر را تغییر مشخصی در امر سیاستگذاري تلقی کرد ولی 

داشته و در کلیت امر سیاستگذاري یک استثنا محسوب آشکار است که چنین سیاستی عامیت ن
  شود. می

شناسی نویسندگان در بخش نخست ادبیات موجود به لحاظ روشروش و الگوي تحلیل: 
با تاکید بر نقش محیط روي رفتار  نها در سیاستگذاري راآهاي رفتاري و کاربرد در مورد ذهنیت
ي تاثیرگذار بر این عوامل را بررسی ساختار کنند. همچنین نویسندگان عواملفرد بررسی می

ت کنند. در بخش بعد آنها مناقشات سیاسی (در زمان بلر و کمرون) در رابطه با چاقی و تحوالمی
ات مجلس سیاستگذاري در این حوزه در انگلستان را با بررسی سیستماتیک اسناد جدید و مذاکر

  کنند. دنبال می همچنین ادبیات سیاستگذاري پیرامون بحث سالمت را
روپاي ) را در ا2015در  %27انگلستان باالترین آمار چاقی ( مرور اجمالی شواهد عملی:

ن رتبه دوم را  از نظر اضافه وزن بی  OECDغربی داراست و همان سال در بین کشورهاي 
 ودکانک %25زنان و  %50مردان،  %60، 2050ها تا سال بینیکودکان کسب کرده است. طبق پیش

دي از رود هزینه چاقی به عنوان درصسال دچار اضافه وزن خواهند بود و انتظار می 16زیر 
  ابد. افزایش ی 2050درصد در  9/13به  2007در  %6هاي سازمان بهداشت بریتانیا از هزینه

ز آن امهمترین دغدغه نویسندگان آن است که سیاستگذاري در این عرصه در بریتانیا بیش 
گذاري هاي اجتماعی باشد مبتنی بر واهاي تولید و برنامهاصالح صنایع، روش که متمرکز بر

من "شود که گفته بود نقل می 2004مساله به خود افراد جامعه است براي مثال این جمله بلر در 
ته انتخاب کمی 2004یا در گزارش  "توانم مردم را الغرتر کنممسئول خیلی چیزها هستم ولی نمی

شوند و کمتر از وام صرفا  بر اساس علم اقتصاد رفتاري، سیاستها تحلیل میسالمت مجلس ع
  شود. ابزارهایی مانند نظامنامه یا حتی مالیات براي اصالح سیاستها استفاده نمی
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تشکیل داد عمدتا  2010که دیوید کمرون در  9نویسندگان بر آنند که مثال تیم القائات رفتاري
کاهش "مقابله با امر چاقی استفاده کرد و در گزارشی هدف خود را از علم اقتصاد رفتاري براي 

تر و موثرتر اهداف سیاستگذاري تا جاي بار مقررات بر کسب و کار و جامعه و حصول ارزان
دهد عدم مداخله دولت در اقتصاد نولیبرالی از اولویت بسیار عنوان نمود که نشان می "ممکن

وده است و از این رو، تاکید بر تغییر رفتار افراد با تکیه به باالتري براي مسئوالن برخوردار ب
 باالتري را در استراتژي سیاستگذاري به دست آورده است.  هاي روانشناختی جایگاهروش

: در مجموع، پس بررسی مفصل مناقشات گیري و پیشنهادات براي سیاستگذارينتیجه
بر اساس علوم رفتاري و تحلیل میزان  سیاسی و مهمترین مذاکرات مجلس و دولت انگلستان،

گیرند هاي علمی در رابطه مساله چاقی، نویسندگان نتیجه میتناسب این مذاکرات با واقعیت
محدودیتهایی در سیاستگذاري مبتنی بر القاي روانشناختی در حل مسائل پیچیده سالمت و جامعه 

کنند که انتخابهاي انسان بسیار وجود دارد. نویسندگان با این مفروض کار خود را شروع می
رسند پذیر بوده و کامال مبتنی بر انتخاب بخردانه نیستند، ولی در نهایت بدین نتیجه میانعطاف

هاي فوري سازد زیرا بر تصمیمات انسان در بین انتخابکه القا محیط انتخاب فرد را محدود می
القاي رواشناختی به منزله نادیده گرفتن که باید انجام دهد، تاثیرگذارست، سیاستگذاري بر اساس 

هاي مبتنی بر القا به قدر مشیباشد. بنابراین، خطکلیت ساختار اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می
توان به راحتی آنها توانند در کنترل نرخ فزاینده چاقی موثر واقع شوند و همچنین نمیکافی نمی

جویانه هستند ترکیب نمود و هاي فردي مداخلهبها و سیاستهایی که کمتر در انتخارا با روش
در انگلستان  سیاستگذارياین در حالیست که بر اساس نظریه القا و فلسفه بازار آزاد که حاکم بر 

نیست. بازار آزاد خود عامل مهمی در پِس امر گرایانه قابل پذیرش هاي مداخلهاست، سیاست
یابد، غذاهاي ر جامعه روز به روز کاهش میچاقیست زیرا در شرایطی که فعالیت فیزیکی د

ها مبالغ که دولترسند. در حالیپرکالري با استفاده از همین بازار مواد خوراکی به فروش می
کنند، شرکتهایی وجود دارند که به خاطر اندکی صرف تشویق رفتارهاي مفید به حال سالمت می

کنند. تکیه یمی صرف تبلیغ محصوالت خود میسودآوري بسیار زیاد بازار مواد پرکالري مبالغ عظ
آور با صنایع به منظور پرهیز از مداخله در بازار آزاد در این حوزه به منزله هاي غیرالزامبر توافق

هزینه در امر سالمت گرفتن مسئولیت شرکتهاي تولیدکننده مواد خوراکی پرکالري و کم نادیده
نویسندگان با  وافقاتی دور از انتظار خواهد بود.عمومیست و لذا به موفقیت رسیدن چنین ت

دهند بررسی مناقشات و تحوالت سیاستگذاري در رابطه با مساله چاقی در انگلستان نشان می
اي با شود به گونهچه توجیهاتی صرف بازتولید مشروعیت بازار آزاد و قوانین غیرسختگیرانه می

                                                            
9 - The Behavioral Insights Team 
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گردد گناه مساله چاقی بر دوش ضعف تی تالش میاتخاذ سیاستی مبتنی بر منطق القاي روانشناخ
افراد و نه ماهیت صنایع تولیدکننده و بازار مواد غذایی انداخته شود. گرچه درك ما از عوامل 

هاي کنونی هنوز عمدتا مبتنی بر مشیشود ولی خطساختاري مساله چاقی پیوسته بیشتر می
کوشند براي تغییر رفتار فرد از اند و میتههایی است که تغییر رفتار فردي را نشانه رفسیاست
ها و هنجارهاي روانشناختی سود ببرند. حتی سیاست جدید مالیات بر شکر در این انگیزش

کشور بر اساس مفاهیم القاي روانشناختی توجیه شد ولی جامعه شاهد تصویب و اجراي 
مات دولتی به فلسفه بازار آزاد تر مشابه با آن نبود. نویسندگان اتکاي زیاد مقاهاي وسیعسیاست

شمارند. سیاستمداران به جاي تغییر ساختاري عظیم در صنایع را عامل اصلی این قضیه بر می
اند و براي آن که منافع اقتصادي صنایع بزرگ غذایی صرفا تغییر انتخابهایی فردي را هدف گرفته

ده کاري ندارند. براي مثال، تولید را به مخاطره نیاندازند به تغییر نوع مواد خوراکی تولید ش
المللی ترست و تجارت بینشود و ذخیره آنها سادهخوراك پرشکر و چرب معموال ارزان تمام می

گیرد. به عالوه، آنان به جاي اقدام دولتی بر تغییر رفتار فردي و اخالقی تر صورت میآنها راحت
هاي مبتنی بر بازار آزاد مخدوش گردد. سیاستورزند تا مبادا مفاهیم لیبرالی انتخاب و تاکید می

دهد بدون درافتادن با روابط موجود اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، ادعا ها اجازه میالقا به دولت
هاي اند. در غرب سیاستاند و به مسائل اجتماعی واکنش نشان دادهکنند دست به کار شده

هزینه و ردها و ابزاري براي اتخاذ سیاستهایی کمدارویی براي تمام درفتاري اصوال به مثابه نوش
شوند. پذیرش وسیع آنها عمدتا بدان دلیل است که با نظریه انتخاب عقالنی اثربخش تصور می

هایی هاي آنها محدودهاند ولی گزینهطبق این نظریه انسانها بازیگرانی عقالنی  –اند مطابقت داشته
تواند بدون شود که میها ابزار موثري تلقی میمشییر خطها در تغیدارد. تعریف مجدد محدوده

هاي مداخالت وسیع در عرصه امور مالی یا اداري به نتایج خوبی منجر شود. بنابراین، سیاست
رفتاري به خوبی با حکمرانی در شرایط بد اقتصادي تناسب دارد. به هر روي، این رهیافت دو 

اند ولی همیشه در پی که انسانها موجوداتی عقالنیی آنگیرد. یکمساله بنیادین را نادیده می
هاي خود نسبت به ساختار ها نیستند. آدمیان قادرند در واکنشساختن مطلوبیتبیشینه

که، ساختار انتخاب در هایی که پیش روي دارند، تامل کنند و تغییر کنند. دوم آنانتخاب
یزیست که رفتارگرایان مدعی هستند. تر از آن چهایی همچون چاقی بسیار گستردهعرصه

ورزد و کاري با محیط مدت بازیگران تاکید میواسطه و کوتاهرفتارگرایی بر ساختار انتخاب بی
شود، ندارد. در تري که این تصمیمات در آن گرفته میاجتماعی، اقتصادي، و سیاسی گسترده

ساله اجتماعی بزرگیست احتماال اثري نتیجه، هر سیاست مبتنی بر تغییر رفتار فردي که در واقع م
  بسیار ناچیزتري از آنچه حامیان آنها مدعی هستند، در پی خواهد داشت. 



  291                           ...   سیاستگذاري: مطالعه موردي  حوزه المللیهاي بینمعرفی پژوهش 

 

 

مقاله چهارم: اشاعه و انتقال سیاستگذاري در عرصه گسترش پهبادهاي نظامی: 
   موردکاوي آلمان و ایتالیا

  10نویسندگان: استفان چکولی و متیو کراستون
رهنمودهایی در  2015ریکا با یک چرخش سیاستگذاري در سال وزارت خارجه آمچکیده: 

رابطه با فروش تجهیزات پهبادهاي نظامی به سایر کشورها صادر کرد مدت کوتاهی بعد چند 
توافقنامه صادراتی به امضا رسید. گرچه تحقیقات علمی زیادي به اثرات یا پیامدهاي گسترش 

چندانی در رابطه با تحلیل اثرات عملی این اشاعه و اند لیکن مطالعات پهبادهاي نظامی پرداخته
هاي مختلف اشاعه این گونه تجهیزات گسترش انجام نشده است. این مقاله براي بررسی مکانیسم

کند و در عین حال به ترتیب استفاده می 11از نظریه اشاعه همچنین از نظریه انتقال سیاستگذاري
براي شرح علل همگرایی و واگرایی سیاستگذاریهاي  از تجربیات کشورهاي ایتالیا و آلمان را

هاي گیرد. گرچه مساله رقابت اصوال در حوزهمختلف در رابطه با اشاعه تجهیزات پهبادي بهره می
دهد ولی شواهد موجود در رابطه با اشاعه پهبادهاي نظامی حاکی از آنست که خاصی روي می

توان براي کاهش استگذاري حاصل شده است را میدستاوردهاي تحقیقاتی که در زمینه انتقال سی
هایی توان به تاثیرات متقابل بین مکانیسمرقابت بین کشورهاي صادرکننده تعمیم داد. در نتیجه می

شوند (مانند رقابت صادرکنندها) از یک سو و شرایط که باعث اشاعه این گونه تجهیزات می
ز نمود و توضیح داد که این اشاعه ماهیتا نه متفاوت کشورهاي صادرکننده از سوي دیگر تمرک

  تنها غیر سیاسی نیست بلکه ممکن است حتی بنا به مصالح یا اغراض خاصی صورت گیرد.
شناسی نویسندگان، از نظریه انتقال سیاستگذاري براي : به لحاظ روشروش و الگوي تحلیل

رفته ن تکنولوژي بهره گشرح علل همگرایی و واگرایی سیاستهاي کشورهاي گوناگون صاحب ای
هاي اجرایی و ها در قوانین داخلی و روشها و تناقضکنند با  تحلیل عمیق تناسبو تالش می

بر اساس  حتی رویکردهاي حزبی داخلی آلمان و ایتالیا و نقش آمریکا در دوره اوباما همچنین
کاهش رقابت بین هایی براي الملل توضیح دهند از چه شیوههاي حقوق بینها و رویهعرف

 توان بهره گرفت. کشورهاي صادرکننده این تکنولوژي می
نویسندگان ایتالیا را به عنوان کشور همگرا و آلمان را به مثابه مرور اجمالی شواهد عملی: 

کنند.  از این نظر ایتالیا کشور واگرا در زمینه توافقنامه منع اشاعه پهبادهاي نظامی موردکاوي می

                                                            
10 - Diffusion and Policy Transfer in Armed UAV Proliferation: The Cases of Italy and Germany By 
Stephen Ceccoli and Matthew Crosston 

ستگذاري ( - 11 سیا ستها، ) بهرهPolicy transferمنظور از انتقال  سیا سبت به  ست آمده ن شناخت و دانش به د گیري از 
ست سیا سعه و تحول  شته یا اکنون) براي تو شور (گذ ها، چیدمانهاي چیدمانهاي اداري، نهادها و ابداعات ها در یک منطقه یا ک

  ).wikipedia.orgاي دیگر است (هادها و ابداعات مطرح شده در کشور یا منطقهاداري یا ن



     1398زمستان ،  4 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاري عمومی، دوره - فصلنامه علمی              292 

 

 

گاه از تمایل خود براي تولید و توسعه مستقل ست که هرچند مقامات آن گاه و بیکشوري بوده ا
پهبادهاي نظامی ولی منبع اصلی تامین نیازهاي خود را در این عرصه در درجه اول واردات از 

اند. نویسندگان ایتالیا را به عنوان کشور همگرا و آلمان را به آمریکا و سپس اسراییل قرار داده
) 1کنند.  ایتالیا ور واگرا در زمینه توافقنامه منع اشاعه پهبادهاي نظامی موردکاوي میمثابه کش

پذیري ) افزایش انعطاف2براي پشتیبانی و پیشبرد مسئولیت مشترك در ناتو و عملیات ائتالف، 
) افزایش پایداري نیروهاي مسلح کشور خواهان استفاده از پهبادهاي نظامی بوده 3عملیاتی، 

گاه از تمایل خود براي یکن از این نظرکشوري بوده است که هرچند مقامات آن گاه و بیاست ل
تولید و توسعه مستقل پهبادهاي نظامی ولی منبع اصلی تامین نیازهاي خود را در این عرصه در 

اند. آمریکا نیز خواهان استفاده پایگاه درجه اول واردات از آمریکا و سپس اسراییل قرار داده
ی خود در سیسیل به نام ایستگاه هوانوردي سیگونال جهت اجراي عملیات پهبادهاي مرگبار نظام

جنگی بوده و عدم تمایل خود براي تولید و توسعه پهبادهاي جنگی توسط اتحادیه اروپا را مکرر 
 ر این زمینه به امضا رسانده)  نیز د2015هایی مانند توافق فروش پهباد (گوشزد کرده و توافقنامه

آلمان نیز مانند ایتالیا، شریکی نیرومند در ائتالف مقابله با تروریسم جهانی بوده است.  است.
گرفته است. بهره می 2010آلمان از پهبادهاي غیر جنگی ساخت اسراییل در شمال افغانستان از 

 لیکن آلمان  تمایل به خرید پهبادهاي جنگی از آمریکا نشان نداده و از دیدگاه نویسندگان
رود. این تحلیل اي از واگرایی این کشور در زمینه عدم اشاعه تجهیزات پهبادي به شمار مینمونه

نه حاصل تمایل آلمان به تولید این گونه پهبادها بلکه حاصل امتناع مطلق آلمان به اعمال  زور 
بوده است که به خودداري این کشور از وازدات پهبادهاي جنگی از دیگر کشورها خصوصا 

مریکا و اسراییل و عدم شرکت در عملیات نظامی ائتالف در افغانستان یا سایر کشورهاي آ
دستخوش بحران تروریسم منجر شده و از نظر نویسندگان حاکی از واگرایی این کشور از بقیه 

 اعضاي اتحادیه اروپا و ناتو است. 
هاي ندگان در سیاست: بر این اساس نویسسیاستگذاريگیري مقاله و پیشنهادات براي نتیجه

بینند. با این حال هاي بسیار با سیاست دفاعی ایاالت متحده میایتالیا و آلمان شباهتها و همگرایی
هاي گیري و گسترش پهبادهاي مرگبار، ناهمگراییمعتقدند در روش برخورد آنها با قضیه بهره

از آمریکا وارد کرده است بلکه شود. دولت ایتالیا نه فقط تکنولوژي پهبادها را بسیاري دیده می
براي سهولت هر چه بیشتر استفاده از این گونه سالحها از خاك ایتالیا، تغییراتی نیز در آن داده 

ها این تصور وجود دارد که منطق همسویی با آمریکا بر اساس است. البته در نهایت بین ایتالیایی
توان به منافع متقابل دست یافت. بهتر می همکاري استوار است زیرا با اتکا به سیاستهاي مشترك

دولت آلمان بر عکس از واردات پهبادهاي مرگبار ساخت آمریکا خودداري ورزیده و اصوال 
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استفاده از  این تکنولوژي را قبول ندارد. دولت آلمان همچنان با ماهیت به شدت مخفیانه برنامه 
اپیماهاي بدون خلبان آمریکایی مشکل همکاري نظامی خود آمریکا در زمینه توسعه برنامه هو

توان بر نظر کولین بندي سیاستهاي آلمان و ایتالیا میدارد. بنابراین، نویسندگان معتقدند با جمع
تا حدودي حاصل  سیاستگذاريهمگرایی در عرصه "گوید ) صحه گذاشت که می1991بنت (

موجد تفرقه و واگرایی شدن دیگر عوامل شرایطی است که باعث به حاشیه رفتن یا خنثی
بنابراین، از نظر آنها گرچه ممکنست در چند کشور بتوان شاهد وجود فرایندهاي  ."گردندمی

توان الزاما شاهد وجود شباهت خاصی در  اشاعه و انتقال در عرصه سیاستگذاري بود لیکن نمی
ان مقاله در هاي عامل آن بود. نویسندگنتایج این فرایند انتقال همچنین دیگر مکانیسم

هاي یادگیري و فشار هنجاري دست هاي خود به شواهدي دال بر وجود مکانیسمموردکاوي
یابند. به نظر آنها شاید مهمتر از همه وجود شواهدي از رقابت در هر مورد مطالعاتی است می

چند که البته دقیقا منطبق بر مفاهیم انتقال یا اشاعه در ادبیات علمی سیاستگذاري نیست. هر 
هاي رقابت نوعا محدود به رقابت  بین نهادهاي سیاستگذار است لیکن شواهدي دال بر مکانیسم

اشاعه پهبادهاي نظامی حاکی از آنست که تصمیماتی که در نهادهاي سیاستگذار سایر کشورها 
اثرگذارند احتماال  خود تحت تاثیر رقابت بین مقامات صالحیتدار در امر صادرات پهبادهاي 

که پنج کشور از هفت کشور اصلی واردکننده پهبادها از گیرند. با توجه به اینمی قرار مینظا
باشند، آمار این کشورها عمدتا تحت تاثیر تغییر سیاست آمریکا در متحدان آمریکا در ناتو می

توان نظریه اشاعه و در زمینه صادرات پهبادهاي نظامی قرار گرفته است. در این رابطه می 2015
نظریه انتقال سیاستگذاري را به عنوان چارچوب تحلیلی ارزشمندي براي تبیین علل گسترش 

گیري از این تکنولوژي ارائه پهبادهاي نظامی بکار بست و بر این مبنا رهنمودهایی براي نوع بهره
گفتند، مورد می "سرهدایت از پشت"کرد. هرچند گاهی دولت اوباما به خاطر آنچه سیاست 

شد ولی برتري فعلی آمریکا در تولید پهبادهاي نظامی، فرصت مناسبی در اختیار واقع می انتقاد
گذارد تا عوامل اشاعه و مکانیسم انتقال سیاستگذاري همچنین بازنگري رهبري نظامی ما می

جهانی آمریکا در رابطه با استفاده محدود و گسترش این تکنولوژي به سایر کشورها را بررسی 
ظهور "اي در این رابطه بیان کرده، وي گفته است ) نظر هوشمندانه2014استرسون (نماییم. گ

پهبادها، جعبه پاندورا را پیش روي ما گشوده است که ما در کشف اسرار آن تازه در شروع کار 
هاي مرگبار رو با توجه به اشاعه قابلیتهاي راهبردي پیش. از این رو، رسیدن به انتخاب"هستیم

مستلزم سیاستگذاري دقیق و موشکافی تحلیلی است. ظاهرا موشکافی دقیق به خصوص پهبادها 
سازند: آنها الزامات جدید پهبادها فقط الزاما ماموریتهاي کنونی را برآورده نمی"آموزد که به ما می
اي ها همچنین فراخناهاین یافته ."آفرینند و در آینده نیز چنین خواهد بوداي مینشدهبینیو پیش
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آورند. از دید هاي علمی آینده در رابطه با اشاعه پهبادهاي نظامی پدید میبسیاري براي پژوهش
دانیم که فعال چند کشور محدود صاحب تکنولوژي تولید و صدور پهبادهاي اقتصاد سیاسی، می

نظامی هستند. اگر این واقعیت را در کنار ماهیت عمال بازي حاصل جمع صفر فروش تسلیحات 
در زمینه صدور این گونه   "رقابت"توانیم اهمیت گاه میسطح جهان در نظر بگیریم آن در

فضاي اسراییل در صادرات پهباد -محصوال را دریابیم. براي مثال، در حالی که صنایع دولتی هوا
شهره است ولی دو شرکت دولتی چینی هم به کار صادرات پهبادهاي اکتشافی و جنگی مشغول 

، (قبل از تغییر سیاست صادراتی آمریکا در مورد پهبادهاي نظامی) واشینگتن 2011هستند. در 
آمریکا خیلی در "پست از یک نماینده صنایع هوابرد نظامی چینی نقل قول کرد که معترف شد 

کنیم. صدور پهبادهاي جنگی فعال نیست بنابراین ما داریم از امتیاز این خال در بازار استفاده می
اند نویسندگان مدعی ."سپتامبر است 11انگیز در این بازار بعد از واقعه قاضاي حیرتدلیل اصلی ت

به جاي بررسی رقابت بین واردکنندگان باید به بررسی رقابت بین صادرکنندگان این تکنولوژي 
الوصول ساخت چین همچنین همت گماشت. گسترش اخیر صدور پهبادهاي نظامی ارزان و سهل

ي ساخت روسیه که به پاکستان، ایران، عراق، نیجریه، سومالی و آفریقاي جنوبی اسرایل و پهبادها
هاي پنهان رقابت نه از سوي شود حاکی از وجود فرصتهایی براي مطالعه مکانیسمصادر می

ورزیدند) بلکه از سوي کشورهاي هاي قبلی بر آن تاکید میکشورهاي واردکننده (که بررسی
آید تا بتوان ناکامیِ از دید نویسندگان ین دیدگاه، فرصتی هم به وجود میباشد. از اصادرکننده می

باِر کشورهاي غربی در همگرایی راهبردهاي سیاستگذاري در این زمینه را با عنایت به تاسف
علل و عواملی خارج از دنیاي غرب بررسی کرد. از سوي دیگر، هر کشور خواهان خرید 

در به خرید نیست لذا باید به تاثیرگذاري این سیاست آمریکا پهبادهاي نظامی ساخت آمریکا قا
به کشورهاي دیگر  تاکید گذاشت. براي مثال، عدم امکان خرید از آمریکا، بعضی کشورها مانند 
اردن را به خرید پهباد از اسراییل تشویق کرد و پاکستان نیز در این زمینه به چین و ارتقاي 

باشد، کا حتی حاضر نشد به  ترکیه که عضور ناتو نیز میتکنولوژي داخلی روي آورد. آمری
آورد تا مضامین سرانجام، این قضیه امکان دیگري فراهم می پهبادهاي پیشرفته نظامی بفروشد.

صدور پهبادهاي نظامی را با عمق بیشتري بررسی کنیم. براي مثال، گسترش اخیر این تکنولوژي 
صدور پهبادهاي نظامی، به خصوص رژیم کنترل المللی حتی چارچوب کنونی قوانین بین

دهد این چارچوب چندان براي کشد و نشان میرا به چالش می 1987تکنولوژي موشکی 
جلوگیري از گسترش این نوع تسلیحات، روزآمد و کارآمد نیست و حتی از این دید باید آن را 

در نهایت، نویسندگان به استفاده بیشتر به تعهدي سیاسی و نه الزام حقوق بین المللی تعبیر کرد. 
مسئوالنه از این تکنولوژي تاکید گذاشته و معتقدند جلوگیري از اشاعه هر چه بیشتر تکنولوژي 
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پهبادهاي نظامی با توسل به همگرایی در عرصه سیاستگذاري و موشکافی نظري در این زمینه 
  امري ممکن خواهد بود. 

هاي رابر کره. آیا اسپانیا در اجراي سیاستبازبینی معماي اسلحه در ب مقاله پنجم:
  12عمومی متفاوت بوده است؟ دفاع، رشد و آموزش

  آنجل جیمنز مارتینخوزه جورادو سانچر و خوان نویسندگان:
هاي متعددي را در مورد مبادله اسلحه با کره صورت : طی چند دهه گذشته بررسیچکیده

هاي اجتماعیست. دفاعی در بخش هزینه هايگرفته است که اصطالحا به معنی صرف هزینه
آور است که هنوز هیچ محققی وضعیت اسپانیا را بررسی نکرده است. پژوهشهایی که شگفت

ا اثرات بسابقا در مورد سایر کشورها انجام شده است شواهد متقن و قابل اعتمادي در رابطه 
گذارد. نویسندگان این ر ما نمیهاي اجتماعی در اختیاینههاي نظامی روي هزمثبت یا منفی هزینه

کوشند این مساله را مقاله به قصد شناسایی فرایندهاي سیاستگذاري در دورنماي تاریخی آن، می
هاي هاي دولتی در بخش دفاعی اثرت مثبت یا منفی در هزینهبه بوته آزمون گذارند که آیا هزینه

رات مستقیم آنها حکایت از هر دو اث بخش آموزش اسپانیاي سده بیستم داشته است یا خیر. نتایج
هد بین سال دوم و پنجم افزایش کند و به ویژه به وضوح نشان میو غیر مستقیم در این رابطه می

هاي نظامی قرار گرفته هاي نظامی، بودجه بخش آموزشی تحت تاثیر عواقب منفی هزینههزینه
  است. 

هاي طه تجربی بین آموزش و هزینهنویسندگان براي شناسایی راب :و الگوي تحلیل روش
) تحت عنوان 1991کنند که منتز و هوانگ (استفاده می 13برداريرگرسیون-خود نظامی از  مدل

مدل تاثیر غیر مستقیم تغییراتی در آن ایجاد کرده و از آزمون علیت گرینجر نیز براي تحلیل میزان 
ان، مدل تاثیر غیر مستقیم مینتز و هوانگ برند. به گفته نویسندگاعتبار و قوت نتایج خود سود می

هاي دفاعی بر بودجه آموزش را از تاثیر غیر مستقیم دهد اثر مستقیم و آنی هزینهبه ما امکان می
آن جدا سازیم. به نظر مینتز و هوانگ، براي شناسایی رابطه بین دو متغیر الزم است هر دو اثر 

تاثیرات غیر مستقیم، این دو مولف استدالل  مستقیم و غیر مستقیم لحاظ شود. براي توصیف
یابد. این برد و باخت گذاري کاهش میهاي نظامی افزایش یابد، سرمایهکنند که هرگاه هزینهمی

گذاري بر سر بخش غیر هاي نظامی و سرمایهدهد که هزینهاز یک سو به این دلیل روي می
کنند و از سوي دیگر، به این دلیل میمصرفی کل قابلیت تولیدي اقتصادي با یکدیگر رقابت 

                                                            
12 - Revisiting the guns vs butter dilemma. Was Spain different in the implementation of public policies? 
Defence, growth and education; By: José Jurado-Sánchez & Juan-Angel Jiménez-Martín 
13 - Vector Autoregressive (VAR) 
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است که مصرف خصوصی و همچنین مصرف عمومی بخش غیر نظامی مسئول بیش از نیمی از 
کنند. به کل برونداد نظام اقتصادي است که هر دو در برابر کاهش بودجه به شدت مقاومت می

استقراض دولتی بیانجامد  هاي بیشتر یاتواند به اخذ مالیاتهاي دفاعی میعالوه، افزایش هزینه
هاي نظامی نشوند، ممکن است صرف در حالی که اینها منابع مالی هستند که اگر خرج هزینه

گذاري شوند. بر اساس مدل مینتز و هوانگ که مولفان براي تحلیل رابطه فوق آن را بکار سرمایه
هاي نظامی بر ستقیم هزینهاي براي تحلیل اثرات مستقیم و غیر ماند، یک دستگاه سه معادلهبسته

فرصت  شود. اولین مساله، تاثیر مسقتیم است که مقصود از آن هزینههاي رفاهی پیشنهاد میبرنامه
گردد که در غیر این صورت باالي مخارج نظامی است زیرا منابع کمیاب صرف این مخارج می

اله، اثرات غیر مستقیمی توانست به شکل موثرتر در بخش آموزش بکار گرفته شود. دومین مسمی
گذارد.  مخارج نظامی ممکنست گذاري باقی میهاي نظامی بر کاهش سرمایهاست که هزینه

باعث هرز رفتن مخارج بالقوه خصوصی و عمومی گردد و بدین سان موجب کاهش رشد 
 اقتصادي شده و اثر منفی بر مخارج رفاهی باقی بگذارد. در مدل مینتز و هوانگ ضمن پیشنهاد

 معادله هزینه آموزشاي که نام آن را هایی براي تحلیل مسائل فوق، در طریق معادلهرابطه
  پردازند. هاي نظامی بر آموزش میاند، به تحلیل اثرات مسقتیم و غیر مستقیم هزینهگذاشته

پردازد عمده حجم این مقاله به تحلیل روشی آماري خاصی می مرور اجمالی شواهد عملی:
اند. ارائه شواهد عملی از رابطه متقابل افزایش یا کاهش گان در تحلیل خود بکار بردهکه نویسند

اي را در بر صفحه 24هاي نظامی با بخش آموزشی یا عمومی حدود سه صفحه از مقاله هزینه
گذاري ناخالص داخلی، . سرمایهالفاز  2000تا  1950هاي ساالنه از گیرد که عمدتا به دادهمی
. هزینه نظامی ت. برونداد کسب و کار خصوصی، پناخالص داخلی به قیمت بازار،  . تولیدب

اي و درآمدهاي دولت هاي آموزش دولتی در سطح ملی و منطقه. هزینهثو غیر نظامی، 
درصد بسیار معناداري از کل بودجه 1970اختصاص دارد. بر این اساس، هزینه نظامی در دهه 

نیافتگی بخش عمومی توان با استناد به توسعهاین واقعیت را میدولت را به خود اختصاص داد. 
اي که هزینه عمومی در سایر کشورهاي اروپاي اسپانیا طی عصر حاکمیت دیکتاتوري (دوره

، هزینه آموزش به عنوان درصدي 1971تا سال  1950غربی رشد مداومی داشت) توضیح داد. طی 
 1971به سطح  1977هاي بعد کاهش یافت، در لبا نوساناتی رشد یافت ولی طی سا GDPاز 

رشد باالیی پیدا نمود و  19991کاهش یافت. متعاقبا، تا سال  1986تا  1979رسید و مجددا بین 
هاي بعد هرچند با افت مواجه شد لیکن نهایتا در مابقی زمان مورد مطالعه افزایش یافت. طی سال

-خود گیري به کمک مدلنتیجه نویسندگان سپس این آمارها را در قسمت بحث و
  تحلیل میکنند. برداري رگرسیون
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: مولفان رابطه رشد اقتصادي، مخارج راي سیاستگذاريبگیري مقاله و پیشنهادات آن نتیجه
کنند. مطالعات تجربی آموزش و مخارج نظامی را براي اسپانیاي نیمه دوم سده بیستم تحلیل می

نها آتا کنون در سی کشور انجام شده است که اکثر  قبلی روي قضیه اسلحه در برابر کره 
) 1991اند. مقاله معروف مینتز و هواهنگ (اند و نتایج مختلفی را نشان دادهکشورهاي اروپایی بوده

هاي هاي آموزشی رابطه حاصل جمع صفر پیدا کرد زیرا نشان داد هزینهبین مخارج نظامی و هزینه
گذاري و از این رو کاهش رشد موجب کاهش سرمایه 1987تا  1953نظامی در آمریکا بین 

یا در دوره عمومی اقتصاد گشته است. نویسندگان با کاربست مدل فوق، این تحلیل را براي اسپان
اند. مولفان تحلیل کمی دقیقی از اثر انتقالی مستقیم و غیر مستقیم  ردهتکرار ک 2000-1950
اي مینتز و هوانگ دستگاه سه معادله کنند.ارائه می هاي نظامی بر مخارج آموزشیافزایش هزینه

هاي آموزشی از اثر غیر مستقیم دهد اثر مستقیم مخارج نظامی را بر هزینهبه مولفان اجازه می
باشد وانگ میجدا سازند. در اسپانیا هر دوي این آثار منفی هستند که بر خالف تحلیل مینتز و ه

تجربی به  در این مورد در امریکا پیدا نکردند. این تحلیلزیرا آنها هیچ گونه اثر مستقیمی 
باشد. اثرات تاخیري سه ساله ناشی دهنده اثرات تاخیري یکساله و سه ساله میخصوص نشان

گذاري در کشور است. این نتایج با نتایج از اثر مخارج نظامی بر کاهش سطح عمومی سرمایه
امی بر رها متناقض است و عواقب منفی مخارج نظیافته شده در سایر مطالعات براي سایر کشو

سازد و راهکارهاي مفیدي براي دست اندر کاران سیاستگذاري هاي آموزشی را برجسته میهزینه
دهد. در عصر افزایش فشار مخارج نظامی بر بودجه عمومی کشور، بدون شک در اسپانیا ارائه می

که یکی  ین مخارج نظامی و رفاهی پیدا کردخیلی سخت است که بتوان تعادل بهینه و مناسبی ب
رج نظامی از نتایج آن به حداکثر رساندن کارآمدي بخش دفاعی باشد. با این حال، افزایش مخا

گذاري عمومی و رشد اقتصادي تواند موجب صدمه به سرمایهفراتر از نیازهاي امنیت ملی می
نند صرف ارتقاء جامعه شود ما گردد و قابلیت مالی کشور را کاهش داده مخارجی که باید

هاي سالمت و بهداشت را تحت تاثیر منفی قرار دهد. مخارج گزاف نظامی به نوبه خود هزینه
گذاري در بخش آموزش معموال گردد. بر عکس، سرمایهموجب کندي رشد اقتصادي نیز می

سانی الزم از تواند موجب تحریک رشد اقتصادي گردد زیرا سرمایه انتدبیر مفیدي است که می
هاي مالی و اقتصادي کشور نیز ارتقا یافته و توانایی آید، بدین سان قابلیتاین طریق فراهم می

  یابد. اجراي سیاستهاي مفید افزایش می
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  آن: موردکاوي قاچاق انسانانتقال سیاستگذاري از سازمان ملل تا آسهمقاله ششم: 
  14گوانگیو کایو و نانا اویشی نویسندگان:

این مقاله مبحث انتقال سیاستگذاري از سازمان ملل به انجمن ملل آسیاي  ده:چکی
کند. در این مقاله فرایندها و ) را در مورد قاچاق انسان بررسی میASEANشرقی (جنوب

اي به لحاظ تجربی تحلیل از سازمان ملل به یک سازمان منطقه سیاستگذاريهاي انتقال مکانیسم
هست،  15م با چارچوب فعلی مبحث انتقال سیاستگذاري که کشور محورشود. در کنار و توامی

کنند. بنا به المللی استفاده میهاي بینهاي اقدام جمعی نهادي و رژیمنویسندگان از تئوري
آن در مساله قاچاق انسان فرایندي دو استدالل آنها، انتقال سیاستگذاري بین سازمان ملل و آسه

شود و در آن شروع میانتقال از سازمان ملل به دولتهاي عضو آسه ایست، بدین سان کهمرحله
گیري مبتنی بر اجماع در انجمن گردد. نظام تصمیماي بین کشورهاي عضو ترکیب میسطح منطقه

گردد هاي ملی کشورهاي عضو میدر صدر اولویت سیاستگذاريآن مانع از قرار گرفتن نتایج آسه
به یاري عبرت  سیاستگذاريرج مشترك محسوب کرد. اگر انتقال توان آن را کمترین مخکه می

آن باشد و رقابت و اجبار در سطح ملی نفع از دیگر کشورهاي عضو آسهگرفتن کشورهاي ذي
توان امیدوار بود که از حداقل مخرج مشترك به گاه میاي نیز چاشنی کار قرار گیرد، آنیا منطقه

نفع در رژیم جلوگیري از قاچاق انسان، سایر کشورهاي ذي ها وآنیسطح باالتري برسیم. آسه
کنند که بر اساس استفاده می 16"انتخاب بهترین مدل قانونی"براي انتقال سیاستگذاري از روش 

هاي موجود همکاري در زمینه حل مسائل مرتبط آن و دیگر مکانیسممقایسه مزایا و منافع در آسه
  گیرد.با قاچاق انسان صورت می

هاي سازمان ملل در سطح ملی : مولفان براي توضیح انتقال سیاستش و الگوي تحلیلرو
آموزي، تقلید آگاهانه ، و عبرتکنند: مفهومی استفاده می آن، از سه مقولهکشورهاي عضو آسه

گیران از نهادهاي خارجی اشاره آموزي به فرایند یادگیري منطقی و هدفمندي تصمیم. عبرتاجبار
ها است. بر عکس، تقلید آگاهانه  ها در حکم بهبود کارآمدي و اثربخشی سیاستبراي آندارد که 

 "منظرهاي زیبا و خوشبرچسب"ها از به وضعیت مجذوب شدن یا به تقلید روي آوردن سازمان
تر خارجی پیش روي تر و مشروعهاي موفقاشاره دارد که پیروي سیاستگذاران از مدل

آورد. سومین مقوله، یعنی اجبار به انتقال سیاست به صورت آمرانه و نبال میگیران را به دتصمیم
فشارهاي "وابستگی منابع، یا تحمیلی از سوي نیروهاي خارجی در نتیجه عدم تقارن قدرت، بهم

  اشاره دارد.  "المللیاقتصاد جهانی، تغییرات تکنولوژیک و اجماع بین
                                                            
14 - Guangyu Qiao & Nana Oishi 
15 - State-Centric 
16 - Forum Shopping 
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در دو دهه گذشته چالشی جهانگستر بوده است. : قاچاق انسان مرور اجمالی شواهد عملی
اند و این در کشور گردیده 106نفر قربانی قاچاق در  63251مجموعا  2014تا  2012بین 

 6/45تا  9/20شود در سطح جهانی آمارها بسیار باالتر است و بین  حالیست که تخمین زده می
آن در رابطه هاي سازمان ملل و آسهشباهتی بین سیاست1996میلیون در نوسان است. قبل از سال 

با قاچاق انسان بلحاظ محتوایی یا اهمیت وجود نداشت. این مساله تا این مرحله به علت فقدان 
آن قرار اي، در دستورکار آسهعالقه سیاسی بین اعضا در برخورد با قاچاق انسان در سطح منطقه

نداشتند و انتقال سیاستگذاري از نداشت. مقامات دولتی شناخت چندانی از این نوع قاچاق 
هاي دولتی که مقصد قاچاق بودند (مانند استرالیا، سازمان ملل، عمدتا توسط فعالیتهاي آژانس

گرفت. در مرحله ها صورت میهاي سازمان ملل و سمنکانادا، ژاپن و آمریکا) همچنین آژانس
آن) رایم فراملی (در سطح آسه) وضعیت شروع به تغییر کرد. قاچاق در زمره ج1997-2003دوم (

یافته ملل متحد  ثبت شد و قاچاق زنان و کودکان در کمیته ویژهِ کنوانسون جرایم سازمان
UNODC  ضرورت همکاري در برخورد با قاچاق انسان بویژه  2003قرار گرفت. پس از آن تا

، کشورهاي شد. مرحله سومزنان و کودکان مکررا در هشت سند رسمی عمده آسه آن ذکر می
آن اساسا متعهد به همکاري در برخورد با جرایم فراملی بویژه تروریسم، امنیت عضو آسه

آن آسه 2004دریانوردي، و قاچاق مواد مخدر شدند. تعهد به برخورد با قاچاق انسان در اعالمیه 
قرار علیه قاچاق انسان بخصوص زنان و کودکان که حاوي تدابیر پیشگیرانه بود، مورد تاکید 

شود پیشرفت محسوسی حاصل شد و را شامل می 2017تا  2007گرفت. مرحله چهارم، که بین 
آورد دست یافتند. آن به توافقی که ابزار الزام قانونی علیه قاچاق انسان را فراهم میمقامات آسه

 د. به تصویب رسید و الزام قانونی براي اعضا به وجود آور 17ACTIPبدین سان کنوانسیون جامع 
مجموعه متنوعی از عوامل انتقال  گیري مقاله و پیشنهادات آن براي سیاستگذاري:نتیجه

نفع دولتی و غیر دولتی از همچون موسسات وابسته به سازمان ملل، اشخاص ذي سیاستگذاري
آن در این زمینه هستند. انتقال از سازمان کنندگان همکاري بین سازمان ملل و آسهجمله میانجی

ها اي ترکیبی از سیاستشود و سپس در سطح منطقهآن آغاز میه کشورهاي عضو آسهملل ب
شود آن گاه موجب میسهگیري مبتنی بر اجماع آیابد. طی فرایند انتقال، نظام تصمیمظهور می

هاي نامتقارن خود را با یکدیگر سازش دهند. با هاي عضو نتوانند کامال منافع و اولویتدولت
آموزي، تقلید آگاهانه  و اجبار) و انتخاب بهترین فرایندهاي انتقال (از جمله عبرتاین حال، 

آن و عوامل انتقال سیاستگذاري (که فوقا بدان اشاره مدل قانونی  توسط کشورهاي عضو آسه
بین اعضاي   -شاخص حداقل مخرج مشترك  –هاي ملی  شد) به تدریج مخرج مشترك اولویت

                                                            
17 - The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 
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دهند.  . نویسندگان به صورت موردي، کنوانسیون مبارزه با قاچاق اشخاص آن را تغییر میآسه
اند. را براي تحلیل این وضعیت انتخاب کرده 2017مصوب  ACTIP)به ویژه زنان و کودکان (

) 2005اي در حوزه مبارزه با قاچاق انسان بعد از اروپا (این در نوع خود دومین کنوانسیون منطقه
آموزي عبرت رود.آن و سازمان ملل به شمار میري سیاستگذاري بین آسهبناي همکابود و سنگ

آن اشاره دارد که تحت تاثیر به اتخاذ داوطلبانه سیاستهاي سازمان ملل توسط اعضاي آسه
هاي ملل متحد روي نارضایتی عمومی آنها از وضعیت موجود و احترام مشترك به ارزش دیدگاه

براي حمایت از  ACTIPن تحت عنوان جرم فراملی و تصویب دهد. قرار دادن قاچاق انسامی
ها هاي ملل متحد، سمنآموزیست. در این فرایند، آژانسکارگران مهاجر دو نمونه از این عبرت

هاي عضو کمک کردند ارزش گنجانیدن ابزارهاي سازمان ملل و موسسات تحقیقاتی به دولت
هاي هاي تحقیقاتی خود را واقعیتها یافتهانآن را بشناسند. این سازمهاي آسهدر چارچوب

داد، اشاعه دادند و در ایجاد امکانات جدید براي برخی دهنده قاچاق انسان را بازتاب میتکان
خود را نشان داد  1997فرایند تقلید آگاهانه  در  آن بسیار موثر واقع شدند.هاي عضو آسهدولت

هاي پروتکل مبارزه علیه قاچاق انسان ه خوبی به قابلیتآن بهاي آسهزیرا تا این سال هنوز دولت
اي از کشورها پیروي از آن را شروع کردند. صدور نبرده بودند لیکن بخش قابل مالحظهپی

که آن در رابطه با جرایم فراملی گواهی بر این مدعاست. به عالوه، هنگامیآسه 1997اعالمیه 
بر سر طرح  2012تا  2007پذیر بین سالهاي مذاکرات بین کشورهاي مهاجرفرست و مهاجر

ACTIP  با بن بست روبرو شد، مشخص گردید دستیابی به راه حل مشترك مستلزم آنست که
اي طلبانهاي اجتماعی غیر مواجههآن در بلند مدت از روحیهمقامات کشورهاي عضو آسه

 ,UNACT, UNICEFهاي انتقال سیاستگذاري همچون برخوردار شوند. در این شرایط آژانس

 ARTIP  وILO 18  بندي، ارزیابی عملکرد و بر اساس سهمو تقلید آگاهانه  "رقابت سازنده"به
اند. اجبار مکانیسم دیگریست که به ارتقا سطح گذاشتن بهترین دستاوردها تاکید داشتهبه اشتراك

مهاجران "در برابر ، دیپلماسی فعال استرالیا 1990رساند. در دهه مدد می سیاستگذاريانتقال 
فشاري مضاعف بر اندونزي، مالزي و تالیند گذاشت تا مساله مبارزه با قاچاق انسان  "سوارقایق

را به رسمیت بشناسند. پس از بروز قاچاق انسان حتی در صنعت ماهیگیري و بحران روهینگیا، 
ین کشورها در هاي آشکاري براي ایجاد تغییرات در سیاست اآمریکا و اتحادیه اروپا تالش

راستاي حمایت از قربانیان قاچاق در مالزي و تایلند به عمل آوردند. به همین صورت، سنگاپور 
و برونئی هم پس از افت رتبه خود در گزارشهاي مربوطه تصمیم گرفتند اجراي قانون علیه 

                                                            
18 - International Labour Office (ILO); the United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in 
Persons (UNACT) 
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اي طقهآن کمک کرد در توسعه سیاستهاي منقاچاق را تشدید کنند. این فشارهاي خارجی به آسه
علیه قاچاق انسان به اجماع برسد. مهمتر آن که، انتخاب بهترین مدل قانونی تاثیر معناداري بر 

ها اهمیت مدل قانونی خوب را آنیباقی گذاشته است. اگر آسه سیاستگذاريتکامل فرایند انتقال 
د انتقال اي مناسب براي همکاري علیه قاچاق انسان بدرستی بازنشناخته بودنبه مثابه عرصه

قابل  2006تا  1993گردید. نمود این قضیه از آن ممکن نمیسیاستگذاري از سازمان ملل به آسه
هاي آن از مدلرفت زیرا اعضاي آسهها فرایند انتقال به کندي پیش میمشاهده است؛ طی این سال

میم آنها ، تص2007بردند. لیکن پس از حقوقی دیگري براي پیشبرد دستورکارهاي خود سود می
تري پیرامون آن به مذاکرات جديبه حل قضیه قاچاق انسان تحت چارچوب مشترك آسه

هاي بیرون از هاي سازمان ملل منجر گردید. دولتتر سیاستآن و انتقال کاملهاي آسهسیاست
هاي جدید و توسعه دستورکارهاي ها با برگزاري همایشهاي ملل متحد و سمنمنطقه، آژانس

انتخاب بهترین مدل  "به شکل هماهنگ"نحوي که قاچاق انسان را نیز در برگیرد،  فعلی به
آن را تشویق کردند امکانپذیري و منافع حقوقی را رقم زدند. آنها، همنوا با یکدیگر، اعضاي آسه

شناخته سازي حاکی از به رسمیتبالقوه همکاري را به رسمیت بشناسند. همیاري آنان در ظرفیت
در این مقاله نویسندگان  هاي عضو بود.ن به مثابه موثرترین جایگاه همکاري دولتآشدن آسه

آن در وضعیت لزوم اقدام جمعی از سازمان ملل به آسه سیاستگذارياند که انتقال استدالل کرده
آن اي مشروط به همکاري نهادهاي آسهروي داده است. ترکیب نتایج این انتقال در سطح منطقه

د با مشکالت جمعی و مشترك همچنین مشارکت نهادهاي خارجی در این زمینه براي برخور
آن و دیگر نهادهاي هاي همکاري مختلفی را که اعضاي آسهبوده است. ثانیا، نویسندگان مکانیسم

اند را شناسایی کرده و هاي ملل متحد برگزیدهمشیبراي پیروي از خط سیاستگذاريربط ذي
هاي اي و تصویب کنوانسیونیتا به شکل مبنایی براي همکاري منطقهدهند آنها نهانشان می

کنند. نویسندگان به همکاري در عرصه سیاستگذاري بین سازمان ملل و آور قانونی عمل میالزام
اند. تحقیقات بسیار محدودي در آن تاکید گذاشته و به نتایج تجربی مهمی نیز دست یافتهآسه

در فرایند سیاستگذاري موجود است و نویسندگان تا حدودي  رابطه با حوزه خاص همکاري
را به ویژه در زمینه مدیریت  "گراییچندجانبه"و  "گراییمنطقه"اند نحوه برقراري بین موفق شده

سان به ادبیات موجود پیرامون و بدین  اي مانند قاچاق انسان توصیف کنندمسائل جهانی و منطقه
اي در مدیریت مسائل هاي منطقهتگذاري بین سازمان ملل و سازمانمزایا و معایب انتقال سیاس

تر جهانی یاري برسانند. چارچوب مفهومی بکارگرفته شده توسط نویسندگان به فهم دقیق
ها بکار گرفت، مدد توان براي همکاري موثرتر بین این گونه سازمانهایی که میرهیافت

باشد تجربی این مقاله مبتنی بر تنها یک کاوش موردي میهاي رساند. با توجه به این که یافتهمی
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تري در اي وسیعهاي مقایسهپردازي و تعمیم در تحقیقات بعدي، به پژوهشبالطبع براي نظریه
اي بیشتري که بتواند بین مبحث رشتهنها و مسائل دیگر نیاز است. تحقیقات میانرابطه با سازما

المللی، تعامالت سازمانی و حکمرانی هاي بینث (مانند رژیمانتقال سیاستگذاري با دیگر مباح
دولتی در عرصه هاي بینتر ما از همکاري سازمانچندسطحی) پیوند برقرار کند، به فهم افزون

  سیاستگذاري منجر خواهد شد. 

هاي جامع و مانع خانواده پدر کجاست؟ بررسی کم توجهی به سیاستمقاله هفتم: 
  در انگلستان

  هولی برکت و سارا فوربز دگان:نویسن
هاي موجود در رابطه با تشویق برابري جنسیتی در محیط کار را این مقاله رهیافت چکیده:
شده هاي قانونی طرحکوشند موانع اجراي سیاستکند و در این راستا نویسندگان میبررسی می

ظام مرخصی یکسان والدین براي افزایش مشارکت پدران در فرزندداري را برجسته سازند. قانون ن
)SPL(19 در انگلستان براي افزایش برابري جنسیتی در محیط کار و خانه طراحی شده است و

کنند. ادبیات نویسندگان این مقاله خصوصا بر آنند که علت روند ُکند نهادینه شدن آن را بررسی 
در این زمینه عللی دهند اي در این رابطه وجود دارد. ادبیات موجود نشان میعلمی گسترده

هاي ناشی از فقدان مادر، و اثرات آشکار ترك شغل توسط پدر همچون موانع مالی، محدودیت
گیرند. براي بررسی گر را نادیده میوجود دارد اما این ادبیات دیگر موانع یا متغیرهاي مداخله

و موانع جدیدي   مصاحبه SPLمرد و زن مشمول قانون  70ها، نویسندگان با این گونه محدودیت
ها در سطح سازمانی، اند مانند: ضعف  برقراري ارتباط بین سیاسترا در این رابطه شناسایی کرده

الذکر و انتظارات جامعه از نقش خاص مادر. لیکن پیچیدگی آشکار اجراي سیاست فوق
 ند. یافتهکنهاي مختلف والدین را نیز گوشزد مینویسندگان اثرات متفاوت این موانع بر گروه

ویژه اگر مادر درآمد بیشتري داشته باشد اي و متخصص، بهآنها حاکیست احتماال زوجین حرفه
تري به استفاده از قانون یا شرکت پدر بیشتر از حقوق یکسان والدین حمایت کند، تمایل افزون

SPL هستند، با توجه اي که والدین با آنها درگیر دهند. همچنین موانع پیچیده و چندگانهنشان می
شود. نهایتا نویسندگان پیشنهاداتی به سابقه تحصیلی زوجین و فرهنگ محیط کار متفاوت می

و گسترش برابري جنسیتی در عرصه شغلی براي انگلستان و سایر  SPLبراي ترویج قانون 
  دهند.کشورها ارائه می

                                                            
19 - Shared Parental Leave (SPL) 
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ودیتهاي اصلی ادبیات هاي زیر محداز نظر روشی مقاله هفتم با روشروش و الگوي تحلیل: 
کند، دوم را بررسی می SPLتر اجراي قانون دهد: اول آن که موانع بسیار وسیعکنونی را نشان می

هاي مختلف زوجین آن که چگونگی و چرایی تاثیرگذاري این موانع و محدودیتها بر گروهبندي
هاي مختلف از گروه کوشد نقشه راهی براي افزایش استقبالدهد و سوم آن که میرا توضیح می

سازمان انجام  20مصاحبه عمیق بین  70این قانون  ارائه کند. براي پیشبرد مقاله، نویسندگان  
مند بوده و مبتنی بر گفتگوي محققین و مشارکت کنندگان نظامها نیمهدهند؛ این مصاحبهمی
مشابهی را در رابطه  کنندگانی که مسائلباشند. نویسندگان همچنین سه گروه هدف با مشارکتمی

اند. روش فوق، امکان اند، مشخص کردهبا برقراري موازنه بین کار و کودکیاري تجربه کرده
هاي مربوط را به وجود آورده و فرصتهایی براي طرح اعتماد و ایجاد تفاهم بین محققین و گروه

یق را فراهم پرده و آشکار تجربیات مشارکت کنندگان و کشف مسائل مشترك به صورت عمبی
هاي آورده است. روش مزبور همچنین محققین را قادر کرده میزان اجماع و وفاق بین گروه

  را بررسی کنند.  SPLشان نسبت به قانون ها و تجربیاتمختلف حول نگرش
هاي کوچک و کنندگان در این پژوهش از بین سازمان: مشارکتمرور اجمالی شواهد عملی

اند. با اجازه این و دولتی و نواحی جغرافیایی مختلف برگزیده شدهبزرگ از بخشهاي خصوصی 
کنندگان بین مشارکت )HRD(ها، فرمهاي اطالعاتی توسط اداره توسعه منابع انسانی سازمان

موفق به فرزندخواندگی  2015توزیع شده است. این افراد صاحب فرزند بوده یا پس از آوریل 
رخصی والدین، مرخصی ویژه مادر، مرخصی فرزندخواندگی یا شده بودند و استفاده از قانون م

را انتخاب کرده بودند. نویسندگان همچنین سازمانهاي مرتبط با خوداشتغالی را نیز  SPLقانون 
انجام شد.  2018و  جوالي  2017ها بین جوالي اند. مصاحبهدر تحقیق خود لحاظ کرده

آوري، با استفاده از ها پس از جمعاند. دادهودهماهر بپاسخگویان افراد متخصص، ماهر و نیمه
اند. این روش اي کدگذاري شدهویرایش و تحلیل شده و براي تفسیر درونمایه NVIVOافزار نرم

مورد استفاده قرار گرفته  2006تا  2001جدید بوده و قبال توسط براون، کالرك و ویک بین 
اند. شواهد عملی ین اساس مورد تحلیل قرار دادههاي خود را بر ااست و اکنون نویسندگان داده

 گیرد. تري قرار میگیري مقاله مورد بحث تفصیلیقسمت بحث و نتیجه
گران از ها، پژوهشدر بخش یافتهگیري مقاله و پیشنهادات آن براي سیاستگذاري: نتیجه

توان از این یدهند که به صورت فهرست وار مچندین مانع یاد کرده و هرکدام را توضیح می
  موانع چنین یاد نمود:
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  موانع استفاده از قانون -1
سازمانهاي انگلستان حقوق والدین را براي دو هفته  %25اوال فقط موانع مالی:  -الف -1

ها اجرا توسط همه سازمان ShPPدهند و قانون نظام پرداخت یکسان حقوق والدین افزایش می
کنند را اجرا نمی ShPPدهند ولی قانون قوق مادر را افزایش میشود. ثانیا بسیاري سازمانها حنمی

شود مادر شود و لذا باعث میتوسط والدین منجر می SPLکه همین امر به نادیده گرفتن قانون 
هایی که قادر به افزایش سان، سازمانگیرد. بدیناش فاصله میمرخصی گرفته و از حرفه تخصصی

  گیرند. را می SPLون حقوق نیستند جلوي اجراب قان
که به انتظارات مختلف از مادر و پدر در رابطه با فرزندپروري باز موانع فرهنگی:  -ب -1

گردد. در این رابطه نویسندگان اوال به انتظارات خاص جامعه از مادر در مقایسه با پدر در می
یردهی، عشق و محبت کنند براي مثال، دوران شاي که به مادر مربوط است اشاره میامور ویژه

مادري، لزوم مراقبت دائمی مادر از کودك، ضرورت حضور خاص مادر در منزل در کنار کودك 
آور اصلی خانواده باشد و آورد نانشوندگان، از پدر انتظار میمصاحبه %50و ... ثانیا از دیدگاه 

  کار مادر در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
دهد بسیاري مادران قویا مخالف هاي نویسندگان نشان میداده گیري والدین:موضع -پ-1

هاي دیگر هاي کودك به عهده پدران هستند و از پیرامون درباره گزینهگذاشتن بیشتر مسئولیت
بودن  "مادر خوب"کننند و این رویه را الزمه خودداري می SPLیاري و یا اجراي قانون کودك

گیري در شود. این موضعویه نیز در بین مادران دیده میدانند. البته مواردي بر خالف این رمی
  هایی دارد. بین پدران نیز مشابهت

را پیچیده و  SPLشواهد کلی بین پاسخگویان وجود دارد که سیاست  موانع قانونی: -ت-1
هاي شخصی والدین گیريفاقد طراحی شایسته دانسته این مساله را موجب تشویق موضع

ن این مساله را حاصل ضعف در برقراري رابطه بین سیاستهاي خانواده و فهم دانند. نویسندگامی
پذیري و پیچیدگی بین قوانین را راه حل مناسبی دانسته و برقراري توازن بین انعطاف SPLقانون 

  دانند. می
نویسندگان حاکی از عدم اطالع کافی مدیران سازمانی و  هايداده موانع سازمانی: -ث-1

شود نتوانند کارکنان را به استفاده از حکایت دارد که باعث می SPLبوطه با قانون متخصصین مر
پذیري شان باشد، هدایت کنند. لذا انعطافاین قانون به نحوي که منطبق بر شرایط خانوادگی

رود. همچنین فرهنگ محیط کار به ها، هنگام اجراي قانون از بین میالزم از سوي خانواده
داري مانع مهمی داري و بچهاي همکاران درباره دخالت پدر در وظایف خانههخصوص دیدگاه

تر شود و طبق بررسی نویسندگان در بین کارکنان غیر متخصص این فرهنگ شایعمحسوب می
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ها باید درباره نحوه حمایت بهتر از بازگشت فرد به کار براي تمام والدین است. بنابراین سازمان
  گیري کنند.تصمیم
را تشویق  SPLهایی در انگلستان فعاالنه اجراي داخلی اندك سازمانموانع ارتباطی:  -ج-1

کننددر عین حال تعداد کمی از افراد متخصص و داراي تحصیالت عالی از این قانون استفاده می
دهند ولی بیشتر افراد از این کنند اطالعات خود را در اختیار همکاران و دوستان قرار میمی

آگاه نیستند. این عدم برقراري ارتباط بین کارکنان باعث عدم آشنایی بسیاري از آنان با سیاست 
  باشد. حقوق خود گردیده و یکی از موانع اجراي قانون مزبور می

  گیري افرادمتغیرهاي تاثیرگذار بر موضع -2
ص دهند که به خصوهاي مختلف متغیرهاي آشکاري را تشخیص مینویسندگان در بین گروه

اقتصادي والدین یا شغل آنها، -به چهار عامل همپیوند با یکدیگر ارتباط دارند: وضعیت اجتماعی
از نظر نویسندگان،  ها.زمینه قومیتی آنها و فرزند چندم بودن آنسطح آموزش و اطالعات آنها، پس

در واکنش دهند اگر پفرزند باید محور هرگونه تغییر سیاستگذاري قرار گیرد. تحقیقات نشان می
عاطفی مثبتی به پرستاري و مشارکت بیشتر در امور فرزندداري نشان دهد، کودك از منافع 

 SPLبسیاري برخوردار شده و رشد و پرورش بهتري را تجربه خواهد کرد و با کاربست قانون 
گام موثري در این زمینه برداشته خواهد شد. همچنین نویسندگان به مساله افسردگی مادرانی که 

نمایند. لذا قوانین باید برابري جنسیتی را در امر رشد کنند اشاره میهنگام کودکیاري احساس می
و تربیت کودك مد نظر قرار دهند. نویسندگان معتقدند براي رفع مسائل و موانع مالی بر سر راه 

هایی مانند اجراي قانون دولت نیز باید مداخله کند، مقداري بار مالی را به عهده گرفته و انگیزه
نویسندگان همچنین  به وجود آورد. SPLکاهش مالیات براي شرکتها در جهت تشویق اجراي 

تقاضاي معناداري براي تعمیم هر چه بیشتر قانون مزبور به صورتی که شامل حال والدین داراي 
س از اند. براي نمونه، پدران داراي مشاغل آزاد عموما و فورا پمشاغل آزاد نیز بشود، یافته

تولد/فرزندخواندگی، مشارکت اندکی در فرزندیاري دارند زیرا ناگزیرند به دالیل مالی فورا به 
اي اجرا گردد که  این دسته پدران و مادران نیز سر کار برگردند. لذا شایسته است قانون به گونه

ی اهمیت خود هاي جنسیتکلیشه بندي نهایی، نویسندگان معتقدندمند گردند. در جمعاز آن بهره
ها را خصوصا در رابطه با امر شیردهی یا استفاده را در جامعه حفظ کرده و اساسا سیاستگذاري

براي راحتی مادر ایجاد  SPLدهند. در عین حال، سیاست تحت تاثیر منفی قرار می SPLاز قانون 
کودك را شده که به مادر اجازه مرخصی داده و جلوي غیبت طوالنی مدت پدر در مراقبت از 

دارند را شناسایی  SPLاي که بسیاري سازمانها با اجراي گیرد. به عالوه، آنها مسائل عمدهمی
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اند؛ مدیران و متخصصین منابع انسانی دانش محدودي از این سیاست دارند و اسناد سازمانی کرده
  باشند. در این رابطه در بهترین حالت محدود می

  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


